Information Technology Solutions

Какво ново добавихме за Вас?
СТАТИЧНИ ОБЕКТИ

Улеснено създаване на статични

Това са обекти, позиционирани

обекти, директно върху картата. Ваши

на дадено място, съдържащи

клиенти, Офиси, Магазини и пр., съз-

нужната за Вас информация.

дайте статичен обект къде се намират
и контролирайте посещенията при тях.

Създаването им, отключва
възможността за генериране

Създайте аларма за всичко, което Ви

на допълнителни справки от

интересува. Получавате e-mail и/или

системата (какви? - можете да

SMS за всяко събитие.

видите на стр.2)
Добавена е звукова индикация в реално
време, при възникнала аларма.

АЛАРМИ

Това са събития, възникнали в

Нови филтри и групиране на обектите в

резултат на изпълнени

дървото с критерии по избор.

условия. Аларми могат да се
създават при: влизане или
излизане от маршрути, зони,
състояние на двигател,
превишаване или понижаване
на всички параметри, които
машината предава като данни,
както и много други.

НАСТРОЙКИ

Добавени са възможности за
настройки, по желание на
потребителя. Подредете
екрана си така, както е удобно
за Вас. Всяка кола, на отделен
екран – пълен индивидуален
контрол!

Не всеки има възможност да следи и контролира

Контролът върху горивото, е все по стриктен. В

работния процес или транспортните си средства, във

действие са нов тип капачки на резервоара, с

всеки един момент. Да стои пред компютъра, чакайки

който се следи кога и къде се извършва

да се случи нещо. В нашето забързано ежедневие,

манипулации с горивото.

времето е пари. Спестете си това време с нас!

Няколко метеостанции вече функционират и

Не работете Вие за системата, а я настройте така, че

трупат данни, в различни райони на България.

тя да работи за Вас! Винаги сте в движение? Но на

Системата се развива постоянно. Вече имаме над

пощата Ви, вече са генерирани справките, които сте

25 различни типа обекти: Камиони, Автомобили,

пожелали, очакващи Вашето решение и стриктен

Сметосъбирачи, Контейнеровози, Тролеи, IP

контрол. За следене в реално време, са добавени два

камери, Кафемашини, Електромери, Принтери и

типа изобразяване на информацията - Графика и

много други. Независимо, че всеки един обект има

Табло, което визуализира голяма част от

различни данни и изисквания, те се представят в

информацията пристигаща от автомобила, във

системата и задоволяват изискванията дори на

достъпен и приятен вид.

най- взискателния потребител.

www.trafficcontrol.bg

www.monitoring.bg
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СПРАВКИ в системата / Какво ново за Вас!
Печатна справка / Ефективност - Бързо и лесно
можете да проследите ефективността при
използване на вашите транспортни средства
часове работа и време в движение.

СПРАВКИ

В системата има над 22 вида

Печатна справка / Обход статични обекти - Списък

справки, които могат да се

посетени статични обекти и време на престой, в
границите на обекта. Не е нужно автомобила да е

генерират за период до 90дни.

загасял двигател;

Архивираните данни, се
запазват за дълъг период от

Печатна справка / Обходени обекти - Списък от
всички посетени обекти за периода, ден на

време и са налични във всеки

ЕКРАННИ СПРАВКИ:

един момент.

- Географски координати (справка без филтър за
запален двигател и маршрути);

АВТОМАТИЧНИ СПРАВКИ

- Графика (графично представяне на информацията за всички налични параметри на машината;

Всяка справка, която е в

- Маршрути (екранно представяне на движението

системата, може да бъде

на колата, върху карта);

използвана при създаването

- Първични данни ( всички данни за колата в суров

на задачи, за автоматичното

вид);

модул „Администриране” –

- Аналогови входове (гориво, температура и др.);

„Управление на справки”.

- Аналогови входове - изменение;
- Ефективност (информация за ефективното
използване на машината, работно време и др.)
- Обход статични обекти;

Всяка справка, може да бъде

- Обходени обекти;

генерирана, не само според

- Посетени градове;

Само трябва да изберете

всеки ден и общо посещения за времето на
справката;

оказан град, където се намира той. Можете да
следите предварително оказаните на
служителите Ви маршрути;
Пътни листи / Маршрути + обект - Справка
средство, адрес и име на обект, в чийто граници
е загасил двигателя;

- Посещаемост обекти;

Пътни листи / Маршрути транспортни средства –

ПЪТНИ ЛИСТИ:
- Маршрути (описана информацията за всеки

списък с възможните контро-

маршрут по отделно, време и километри);

За повече информация и

посетените обекти за периода, брой посещения за

съдържаща всички маршрути на транспортното

нужното от предоставения

лирани параметри в машината.

Печатна справка / Посещаемост обекти - Списък от

справка е нужно Вашите статични обекти да имат

ПЕЧАТНИ СПРАВКИ:

състоянието на двигателя.

Изминати километри само през почивните дни;

Печатна справка / Посетени градове - За тази

генериране. Настройват се в

ДОПЪЛНИТЕЛНО

посещението, клас на обекта (при оказан такъв);

- Маршрути (по дни);
- Маршрути + адрес;

Справка за маршрута (км) за повече от един
обект и време на запален двигател за целия
период.
Печатна справка/Аналогови входове-изменение –

- Маршрути + обект;

допълнителни продукти, се

- Маршрути транспортни средства;

обърнете към нашият интернет

- Средна / Максимална скорост;

Това е справка за скоростта на промяна на
стойностите на даден параметър, като гориво,
температура, батерия и др.

адрес:

Сервизи:
http://www.trafficcontrol.bg

Стара Загора, София, Варна,
Бургас, Разград, Русе,
Пловдив, Казанлък,Пазарджик;

Трафик Контрол ООД
6000 бул.Славянски 57 / Стара Загора, България
Тел. (+359) 42 660008 / 886 600364 / 879 009364
office@gpscontrol.biz / office@monitoring.bg

Поддръжка

6000 бул.Славянски 57 / Стара Загора, България
Тел. (+359) 42 600365 / 886 600365
896 600365 / 879 009365
gpsservice@gpscontrol.biz / support@monitoring.bg

ЗОНА ЗА ОХРАНА

Територия с различна форма, в
чиито граници машината няма
право да попада или да я напуска.

Генериране на АЛАРМИ в системата ?
Вече можете да се освободите от уморителното стоене пред компютъра, от съмненията и честото следене на

ВИДОВЕ ЗОНИ ЗА ОХРАНА

- ПОЛИГОН - зона с
неправилна форма;

справки и данни. Модула „Аларми“ в Monitoring.bg, прави това за вас в Реално време. След като сте се влезли като
потребител в системата ни и имате активни устройства, имате възможност да си създадете аларми по различни
критерии, според свойствата и данните, които предава Вашия обект. За един автомобил могат да се създадат
неограничен брой аларми.

- МАРШРУТ - движение без
отклонение от описан такъв;
- МЯСТО - точка с зададен

Видове АЛАРМИ

www.trafficcontrol.bg
www.monitoring.bg

радиус.

ИСТОРИЯ НА АЛАРМИТЕ

След като е възникнало съби-

По позиция (промяна на стойност, полигон, мар-

По гориво в резервоара (промяна на стойност,

шрут, точка) – Тази аларма се генерира в случаите,

превишаване/ понижаване, интервал) - Искате

когато дадено превозно средство напусне грани-

да Ви информира, че горивото в резервоара

ците на оказана от Вас територия или съответно

намалява. Или служителят Ви е заредил колата.

тие и генерирана аларма, ин-

навлезе в нея. Също така, когато трябва да се

Промяната в отчетеното гориво, ще Ви инфор-

формацията за това се пази на

движи по точно определен маршрут, без да се

мира своевременно в Реално време. Ако раз-

сървърите ни. Времето за

отклонява от него и др.

полагате с наша сонда в резервоара, стойности-

съхранение на тази информа-

По скорост (промяна на стойност, превишаване/

ция е по Ваш избор.

понижаване, интервал) – Имате например тежко-

По обороти (промяна на стойност, превишаване/

От 1 месец – до 2 години.

товарни автомобили, които трябва да спазват огра-

понижаване, интервал) - Справка съдържаща

ничения в скоростта, това е за Вас.
ВРЕМЕ АКТИВНА АЛАРМА

По двигател (промяна на стойност, логическа) –

Това е времето, през което

Удобно средство за контрол на служителите и

алармата следи за събития и

автомобила. Имат право да използват машината

генерира съобщения. Изпраща
информацията като e-mail и/
или SMS. Времето за активно-

само през работно време, или е на паркинг и се
притеснявате, че някой използва колата Ви, сега
ще разберете, дори да не сте постоянно пред

те ще са много по-точни от наличния нивомер.

всички маршрути на транспортното средство,
адрес и име на обект, в чийто граници е загасил
двигателя;
По батерия (промяна на стойност, превишаване/
понижаване, интервал) – Спада на батерията и
тази в колата, може да доведе до изключване на
GPS устройството, затова контролът е от

монитора.

значение.

Моментен разход (л/100км; л/ч) (промяна на стой-

Аларми по Одометър – смяна на гуми, масло и

ст на алармата може да бъде
„Винаги“ или се задава като
комбинация от - дни от седми-

ност, превишаване/ понижаване, интервал) – Ако
Вашата машина е снабдена с разходомер, можете

др. технически характеристики;

цата, дати, часови диапазон на

да зададете праг за допустимия разход. Така ще

И още много ДРУГИ – според свойствата и

активност.

контролирате ефективното им използване.

данните, които предава Вашия автомобил.

