
SLEDOVÁNÍ TECHNICKÝCH VOZIDEL

Města a obce se často potýkají s napjatým obecním rozpočtem. Klíčem k ekonomickému úspěchu a spokojenosti obyvatel 
je co nejvíce snížit náklady. Zahálející obsluha a stojící stroje znamenají ztráty a naštvané obyvatele.

ONI system poskytuje jednoduché řešení kontroly využití strojů a speciálních vozidel technických služeb. Mějte přehled 
o celodenním provozu různých vozidel od traktůrků a traktorů s nástavbami až po specializovaná vozidla silniční údržby.

Přehledné a spolehlivé záznamy pracovního vytížení strojů
 
VÝHODY ŘEŠENÍ:

 monitorujete jakoukoliv činnost vozidla, stroje nebo nástavby

 zaznamenáte nejen aktivitu vozidla, ale i přesný čas a ujetou vzdálenost  
 během aktivity

 každou trasu si můžete přehrát a i zpětně ověřit činnost konkrétního vozidla  
 či stroje

 sledování nástaveb a speciálních vozidel je cenově dostupné

Přehled o době a ujeté vzdálenosti se zapnutým aktivním vstupem  
(stroj sekal)

MĚJTE VÝKONY  

NÁSTAVEB  

A SPECIÁLNÍCH 

VOZIDEL JAKO 

NA DLANI



NENECHTE SI NIC NAKUKAT

Využití vozidla či stroje a jejich nástaveb je sledováno automaticky, nezávisle na vůli obsluhy. Data stroje jsou tak maximál-
ně spolehlivá. Díky porovnání plánu s evidovanou činností a realitou (zaznamenanou ONI system GPS jednotkami) snadno 
ověříte, nakolik se skutečně pracuje na svěřeném úkolu.
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Srozumitelné přehledy o efektivitě práce a plnění úkolů

 detailní pohled na jednotlivá vozidla, 
 konkrétní dny a pracovní aktivity 
 jednotlivých vstupů

 rychlé zjištění místa výkonu práce  
 (zobrazení na mapě)

 možnost plynulého přehrání průběhu dne

 tabulkový i grafický pohled

 podklady pro řešení reklamací  
 neprovedených služeb - prokázání času  
 a místa práce i roky zpětně

Jaké vstupy je možné sledovat?

 žací a secí lišty

 zametací kartáče, vysavače, fukary

 pumpy a postřikovací technologie

 sklápěčky, hydraulické ruky, jeřáby

 zvedací a pracovní plošiny

 pluhy a sypací nástavby a mnoho jiných

UŽ ŽÁDNÉ FUŠKY!  

OKAMŽITÁ SMS 

PŘI VJEZDU  

ŘIDIČE DO  

ZAKÁZANÉ  

OBLASTI


