System monitoringu i lokalizacji pojazdów GPS
Jesteśmy Przedstawicielem Firmy , która specjalizuje się w rozwiązaniach telematycznych.
Naszym celem jest :
1.
uzyskanie wartości dodanej dla osób i firm poprzez tworzenie i sprzedaż urządzeń elektronicznych i
rozwiązań, które oparte są na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.
2.
pomóc ludziom wprowadzić najnowszą technologię w ich codzienne życie, co przyniesie im większy
komfort i swobodę poruszania się i bezpieczeństwa.
W swojej ofercie posiadamy :
System - monitoring i lokalizacja pojazdów po kradzieży
Nasz System :
1.
jest nieinwazyjny, podłączany jest poza układ elektroniczny pojazdu, nie wpływa na utratę
gwarancji.
2.
jest specjalnie przystosowany do montażu w najwyższej klasy pojazdach.
3
posiada wszystkie certyfikaty (CE, ETSI).
4.
może być montowany jako 2 i 3 zabezpieczenie - jest honorowany przez wszystkie Towarzystwa
Ubezpieczeniowe
Opis produktu:
Nasz moduł jest niewielkim urządzeniem, dzięki czemu można go dyskretnie zamontować w
pojeździe. Posiada wbudowany moduł GPS i modem GPRS wraz z aktywną kartą . Moduł
przesyła dane do bazy systemu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze można zlokalizować
obiekt na mapie w panelu klienta na stronie internetowej.
Funkcjonalność przewidziana dla Klientów indywidualnych
1. Całodobowy dostęp do map (wystarczy dostęp do Internetu)
2. Mobilny panel dla użytkowników smartfonów (szybki dostęp do informacji i położeniu pojazdu z
dowolnego miejsca na świecie). Bardzo czytelny i przyjazny użytkownikowi interfejs.
3. Dostępność informacji odnośnie trasy, przebytych kilometrów, prędkości z jaką poruszał się
pojazd. Historia tras do roku wstecz.
4. Bieżące śledzenie swojego pojazdu (tryb na żywo)
5. Alert o przekroczeniu prędkości
6. Alert o przekroczeniu zadanego obszaru (wyjazd pojazdu z zadanego obszaru).
7. Stały nadzór Centrum Monitoringu
8. Zabezpieczenie samochodów przed kradzieżą/dodatkowa zniżka w AC
9. Zgłoszenie kradzieży do Centrum Monitoringu na numer który podamy w Umowie
10. Lokalizacja pojazdu na ternie całej Europy
11. Możliwość lokalizacji pojazdu na żądanie (w szczególności poza granicami kraju)
12. Nie wymaga opłat miesięcznych abonamentów

Po przesłaniu do Nas akceptacji oferty udostępnimy : panel demo wraz z loginem i hasłem
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