Logistický
monitoring vozidel

ÚÈEL NASAZENÍ A HLAVNÍ VÝHODY:
- kompletní elektronická kniha jízd, není nutné mít
papírovou knihu jízd
- evidence tras prùjezdu vozidla
- možnost doplnìní monitoringu prùmìrné spotøeby vozidla
(v pøípadì doplnìní prùtokomìru nebo èidla do nádrže)
- jednoduché vyhodnocení jízd
- jednotná správa vozového parku spoleènosti s více vozidly
v jednom systému
- zálohování dat
- možnost pøepínání služební jízda/soukromá jízda
- možnost dotazu na okamžitou polohu vozidla na dispeèinku
- možnost on-line pøístupu pro správce pøes webovou aplikaci ke všem vozidlùm
- možnost pøístupu více uživatelùm dle požadavku zákazníka
- možnost vymezení koridoru pùsobnosti vozidla a kontroly vyjetí z koridoru
- možnost kontroly pøejezdu hranièního pásma ÈR
- možnost kontroly dosažení urèitého bodu dojezdu v daný èas nebo danou trasou
- možnost monitoringu pøedem stanovené trasy, kontrola vyboèení z trasy, neoprávnìné zastávky
- možnost navigace øidièe ve spojení s PDA/mobilním telefonem
- zasílání výpisu událostí (monitoringu) v urèených intervalech poštou/emailem

HOMOLOGACE:
Naše jednotka CAR position má platný atest (homologaci) 8SD èíslo 2726. Tento atest je nutný pro použití
zaøízení ve vozidlech. Použitý GSM komunikátor vyhovuje Generální licenci udìlené pro tato zaøízení.
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Bezpeènostní
monitoring vozidel

ÚÈEL NASAZENÍ A HLAVNÍ VÝHODY - NAVÍC OPROTI LOGISTICKÉMU MONITORINGU:
- monitoring odcizení vozidla nebo narušení prostoru vozidla (alarm) vèetnì zajištìní reakce –
dohledání vozidla ve spolupráci s policií ÈR
- monitoring a reakce na tíseò osádky vozidla (pøepadení) vèetnì zajištìní reakce – dohledání vozidla,
poskytnutí první pomoci, apod.
- monitoring oprávnìnosti k jízdì a reakce na identifikaci øidièe
- monitoring a reakce na neoprávnìné otevøení nákladového prostoru vozidla mimo pøedem definovanou
lokalitu
- možnost identifikace øidièe pomocí Dallas èipu, RFID karty nebo numerického terminálu ve vozidle
- monitoring pohybu vozidla a reakce na vyboèení z konkrétní trasy nebo mimo stanovený koridor
- monitoringu neoprávnìného zastavení vozidla
- monitoring dosažení urèitého bodu dojezdu v daný èas nebo danou trasou
- monitoring spotøeby vozidla (v pøípadì použití prùtokomìru nebo èidla do nádrže)
- možnost portálového pøístupu pro správce pøes webovou aplikaci ke všem vozidlùm on-line
- archivace údajù o poloze a stavech vozidla
- další možné funkce: monitoring a reakce na pøekroèení mezní teploty v nákladovém prostoru vozidla,
monitoring stavu majáku vozidla, monitoring stavu posypového zaøízení vozidla, monitoring
konkrétních pracovních èinností napø. u strojù (vrtání, bagrování apod.), evidence motohodin, apod.
- zasílání výpisu událostí (monitoringu) v urèených intervalech poštou/emailem
- jednotná správa vozového parku spoleènosti s více vozidly v jednom systému
- kompletní elektronická kniha jízd s bezpeènostním výpisem událostí
Øídící vozidlová jednotka Car Position umožòuje pøipojení celé øady periferních zaøízení a tedy i budoucí
rozšíøení dle potøeb klienta.
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