Monitoring vozidiel
pre mňa, pre malú aj veľkú firmu...
Okamžitý prehľad
Úspora nákladov
Aplikácia v mobile
Kvalitné zariadenie

Sťahujte zdarma

Ušetrený kilometer denne zaplatí náklady na aplikáciu
Monitoring vozidla si vďaka modernej technike a dostupnej cene môže dovoliť každý.
Nielen veľká firma či malý živnostník, ktorý chce podnikať efektívnejšie ale aj bežný užívateľ,
ktorý chce mať okamžitý prehľad o stave a polohe vozidla prostredníctvom aplikácie svojho
smartfónu. Kvalitná jednotka vyvinutá a vyrobená JABLOTRONom spĺňa požiadavky
monitoringu, prípadne knihy jázd, alebo aj zabezpečenia vozidla a jeho nákladu s vysokou
účinnosťou. Jej doplnkové funkcie spríjemňujú užívanie napr. upozornením na nezamknuté
auto, slabú autobatériu alebo odťahovanie. Monitorovacia služba ponúka prehľad
o pozícii vozidiel na mape, ich stave a rýchlosti. Poskytuje presné informácie o čase
dojazdu pracovníkov, stráži najazdené kilometre, spotrebu a iné. Služba je výborným
pomocníkom pri evidencii knihy jázd pre vaše firemné vozidlo, aj keď je len jediné.

Aktiváciou služby získate
AUTO NA MAPE
7,18€ s DPH mesačne
(5,98€ bez DPH)

AUTO POD KONTROLOU
3,59€ s DPH mesačne
(2,99€ bez DPH)

on-line monitoring polohy so zobrazením všetkých vozidiel

áno

nie

evidencia elektronickej knihy jázd pre mesačné vyúčtovanie

áno

nie

editácia knihy jázd pri súčasnom zachovaní najazdených údajov

áno

nie

prezeranie najazdených trás na mapových podkladoch

áno

nie

sledovanie najazdených kilometrov, stavu tachometra a spotreby

áno

nie

sledovanie stavu výstupov a chodu až dvoch technológií

áno

nie

upozornenie vodiča na neautorizovanú jazdu alebo prekročený čas jazdy

áno

áno

geofence upozornenie pri opustení nastavenej zóny

áno

áno

detailná správa vozidiel vrátane identifikácie vodičov

áno

nie

evidencia súkromných / firemných jázd a účelu jazdy

áno

nie

sledovanie aktuálnej a maximálnej rýchlosti

áno

aktuálna

zobrazenie polohy vozidla na detailnej mape

áno

áno

prístup a ovládanie systému na diaľku

áno*

áno*

evidencia a sledovanie histórie udalostí systému

áno*

áno*

odosielanie SMS a email notifikácií z účtu MyJABLOTRON

áno*

áno*

rozšírenie záruky na 5r bezplatných opráv v servisnom stredisku Jablotron

áno

áno

poplatky za SIM kartu už v cene mesačného poplatku (30 SMS, GPRS dáta)

áno

áno

využívanie služby bez viazanosti

áno

áno

Popis

* platí len pre jednotky CA-2103.
Na požiadanie je možné povoliť on-line monitoring v celej EÚ.

JEDNOTKY do vozidiel
GPS/GSM autoalarm CA-2103 ATHOS

Logistická jednotka CU-08 TRACER

Alarm nemusí strážiť iba vaše automobily. Použiť ho môžete
aj v prípade karavanov, kamiónov, poľnohospodárskych
strojov alebo aj pre vedenie detailnej knihy jázd. Alarm
blokuje vozidlo a pri poplachu bezodkladne užívateľovi zavolá
a odošle SMS správu, čo sa deje. Aplikáciou MyJABLOTRON
v mobile alebo PC je možné zistiť aktuálnu polohu, rýchlosť,
zablokovať vozidlo, ovládať uzamykanie, nezávislé kúrenie,
pozrieť históriu, čo sa udialo. Má záložnú batériu a ochranu
voči rušičkám...

Je určená pre monitoring osobných a nákladných vozidiel,
kamiónov, stavebných a lesných strojov, stavebných buniek atď.
Hlavné funkcie:
a SMS pri opustení vami nastavenej zóny
a sledovanie chodu technológií (mieša, chladí, sype...)
a upozornenie na neautorizovaného vodiča
a identifikácia až 99 vodičov
a evidencia súkromných a firemných jázd

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041 / 511 68 44
e-mail:: auto@jablotron.sk
web: www.jablotron.sk

Zavolajte nám, vypracujeme Vám ponuku
a vyskúšate si službu naživo.

C-AUTONM0317SK

Kontakt:

Pri jednotke je možné využívať službu Auto na mape.

