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Title - სათაური
Users - მომხმარებლები
List of users - მომხმარებელთა სია
User registration - მომხმარებლის რეგისტრაცია
Carriers - კურიერები
List of carriers - კურიერების სია
Carrier registration - კურიერების რეგისტრაცია
Orders - შეკვეთები
Order - შეკვეთა
All - ყველა
Waiting - ლოდინი
Under performance Finished - დამთავრებული
Failed - ვერ მოხერხდა
Financial Transactions - ფინანსური ტრანზაქციები
Financial management - ფინანსური მენეჯმენტი
Comments - კომენტარები
Contact us - დაგვიკავშირდით
Settings - პარამეტრები
Stops - შეჩერება
Prices - ტარიფები
Radius -მანძილი
Debt ceiling
Debt - დავალიანება
Confirmation Deadline
ID -აიდი
First name - სახელი
Last name - გვარი
Mobile - მობილურის ნომერი
Inventory - ინვენტარი
Status - სტატუსი
Action - მოქმედება
Car - მანქანა
Vehicle plate
Country - ქვეყანა
City - ქალაქი
Area - ფართობი
Select the task field User - მომხმარებელი
Cost - ღირებულება
Carrier - კურიერი
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Cost details - ღირებულების დეტალები
Payment type - გადახდის ტიპი
Payment - გადახდა
Grouping - დაჯგუფება
Details - დეტალები
Points - რაოდენობა
Returned - დაბრუნდა
Stop - შეჩერება
Reasons to cancel - შეჩერების მიზეზი
Unknown - უცნობი
Order confirmation - შეკვეთის დადასტურება
Order acceptance - შეკვეთის მიღება
Reached the origin
Move from origin
Trip finished - მგზავრობა დასრულებულია
Cancel due to Non Acceptance
Operator cancelation ოპერატორის გაუქმება
User cancelation - მომხმარებლის გაუქმება
Carrier cancelation - კურიერის გაუქმება
Adresses - მისამართები
Order confirmation - შეკვეთის დადასტურება
Order cancelation - შეკვეთის გაუქმება
User - მომხმარებელი
Type of user - მომხმარებლის ტიპი
Title - სათაური
Opinion - აზრი
Date and time of registration - რეგისტრაციის თარიღი და დრო
Response - პასუხი
Your response - შენი პასუხი
Response provided - რეაგირება
Submit
Responding status
Select the grouping type to view and register
Kilometer - კილომეტრი
Distance - მანძილი
Cost per kilometer - ერთი კილომეტრის ღირებულება
Stopping rate - შეჩერების კურსი
Stopping cost - ღირებულების შეწყვეტა
Total cost - საერთო ღირებულება
Commission - საკომისიო
Commission cost - საკომისიო ღირებულება
Radius for different categories (Km)
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84. Radius for showing inventories to user (Km)
85. Enter the debt ceiling
86. Enter the maximum time required to confirm the operator (Min)
87. Online - ონლაინ
88. Wallet - საფულე
89. Cash - ნაღდი ფული
90. Decrease - შემცირება
91. Increase - მომატება
92. Active - აქტიური
93. Inactive - პასიური
94. Enter your intended amount
95. Registration - რეგისტრაცია
96. Edit - ჩასწორება
97. National code - ნაციონალური კოდი
98. Sheba number
99. Image - სურათი
100.
Information - ინფორმაცია
101.
Yes - დიახ
102.
No - არა
103.
Geographical coordinates length
104.
Geographical coordinates width
105.
Origin
106.
Destination - დანიშნულება
107.
Guide - გიდი
108.
Type of address - მისამართის ტიპი
109.
Address - მისამართი
110.
Priority - პრიორიტეტი
111.
Favorite addresses - რჩეული მისამართები
112.
Description - აღწერა
113.
Signature - ხელმოწერა
114.
Exit - გასვლა
115.
Welcome to the admin section - მოგესალმებით ადმინის განყოფილებაში
116.
Busy - დაკავება
117.
Free - თავისუფალი
118.
Close -დახურვა
119.
Commission payment status - საკომისიოს გადასახადის სტატუსი
120.
Is in debt - ვალში
121.
Has paid - გადახდილი
122.
Motorcycle rider - მოპედის მძღოლი
123.
Private car - პირადი მანქანა
124.
Light pickup - მსუბუქი პიკაპი
125.
Truck - სატვირთო
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Tow - ბუქსირი
Countries - ქვეყნები
Cooperation request Registration - რეგისტრაცია
Delete - წაშლა
Canceling the request - მოთხოვნის გაუქმება
Request’s inappropriate price
Failure to respond and cooperation of the driver
Late arrival of the driver to the origin
Driver’s inappropriate behavior
Driver’s lack of equipment to do the request
Request price is not appropriate
My distance with the passengers is a lot
The time of acceptance of the request has expired
No services can be provided for the source
The software encountered a problem
The length of the request is too long
Car crashes and wreckage
Reaching the origin late
The requester in not responding
The requester is not cooperating
Inappropriate cargo
Not having the necessary equipment to carry
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