
      
          

       
       

         
         

     

Видимість вашого парку в режимі реального часу
Безпека є головним пріоритетом для правоохоронних органів і служб швидкого реагування. 
Екіпажам необхідна надійна технологія, яка обробляє інформацію в режимі реального часу. 
Сучасні рішення керування транспортними потоками компанії Geotab забезпечують оперативне 
інформування про ситуацію на дорозі і миттєві попередження, необхідні для прийняття 
правильних рішень під час викликів, з урахуванням безпеки як екіпажу, так і цивільного 
населення.

 

Поліція і 
Швидка 
допомога
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+ Моніторинг в реальному режимі часу на карті за допомогою Active 
Tracking
+ Карта безпеки водія і виявлення ременів безпеки
+ Контроль включення сирени і відкриття дверей з IOX-AUX
+ Диспетчеризація та оптимізація маршруту
+ Високопродуктивна технологія GPS

+ Розширені звіти панелі інструментів
+ Відкрита платформа для легкої інтеграції даних
+ Додатки та доповнення з Marketplace

Розширюваність

https://www.geotab.com


   Відкрита платформа управління автопарком

     

 

 

Можливість розширення

+ IOX інтерфейс
+ SDK та API

+ Інтеграція з різними датчиками
+ Контроль обладнання
+ Ідентифікація водіїв

 

  

  

   
   

     

     

  

   

       

Підвищення продуктивності і 
зниження витрат на управління

+Відстеження транспортних засобів в реальному 
часі
+ Пошук і відправка найближчого водія на
об'єкт
+ Швидке інтегроване відображення
інформації
+ Точний розрахунковий час прибуття
+ Узгоджені дані і звітність по будь-яким ТЗ

 

 
  

 

Geotab GO7 OBD трекер
+ Швидкий пошук супутників
+ Багаті і актуальні дані
+ Надточна діагностика двигуна
+ Самокалібрующійся акселерометр

    
 

Зниження витрат на паливо і 
оптимізація автопарку

+ Контроль фактичної норми витрати
палива
+ Звіти про простоях у валюті
+ Виявлення помилок двигуна
+ Облік ПТО техніки і ремонтів

 

    

    

   

  

  

 

   

Безпека водіїв

+ Звіти про ризики та безпеці

+ Зворотній зв'язок з водієм

+ Миттєві повідомлення про ДТП

+ Стан ременя безпеки

+ Корпоративні правила та 
політики

+ Коучинг водіїв

+ Авторизований доступ до ТЗ

Geotab.com/marketplace

 

 

ID водія за допомогою NFC

Інтеграція з DVR

Контроль мобільного персоналу

 

  

Відстеження обладнання 

Управління ремонтами ТС

Дистанційна діагностика

   Робіть більше з даними

http://www.geotab.com/marketplace
https://www.geotab.com



