INTERNET VĚCÍ

Sledování polohy zařízení

Služba umožňuje za pomoci odolné kompaktní jednotky sledovat polohu zařízení.
Jednotka se umístí například na vozidlo a na základě nastavení (např. stání delší
než xy minut) odesílá polohu do centrální aplikace. Jednotka nevyžaduje servis
ani přívod energie a výdrž interní baterie je minimálně 5 let.
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INTERNET VĚCÍ

Sledování polohy zařízení
Parametry řešení

Hlavní výhody

komunikační síť v pásmu 868 MHz (provoz bez SIM karty)
p
 okrytí celého území ČR a poloviny Evropy
(stále se rozšiřuje)
bezpečné proti zarušení
odolná jednotka vysílá polohu na základě nastavení
sledování polohy vozidel / zařízení / zásilek v reálném čase
možnost predikce doručení
kontrola termínů dodání zásilky
jednotka vybavená GPS lokátorem při změně stavu
(stání delší než xy minut) odesílá informaci o poloze
vozidla/zařízení/zásilky

jednoduchá a rychlá instalace a deinstalace bez nutnosti
zásahu do konstrukce zařízení
nízké náklady na instalaci
výdrž na interní baterii garantována nejméně 5 let bez
nutnosti údržby nebo zajištění externího napájení
integrace dat do systémů zákazníka
i při použití bez GPS lokátoru (úspora nákladů) lze sledovat
mimo jiné dobu provozu, a tím plánovat a optimalizovat
revize a opravy

Komu je služba určena
dopravní a přepravní společnosti
poštovní a doručovatelské firmy
s polečnosti s potřebou servisovat, plánovat a monitorovat
větší množství techniky
municipality – obce a města

APLIKACE V MOBILNÍM TELEFONU
UKAZUJE INFORMACE O POLOZE

Sledování polohy

ZPRACOVÁNÍ DAT
A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKOVI
BEZDRÁTOVÁ SÍŤ

INTERNET

IoT
PLATFORMA

KOMPAKTNÍ JEDNOTKA VYSÍLÁ
INFORMACE DO CENTRÁLNÍ
APLIKACE

INTERNÍ SYSTÉM
ZÁKAZNÍKA
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