ZLEPŠITE KOMUNIKÁCIU MEDZI DISPEČEROM
A ZÁSAHOVÝM VOZIDLOM
ONI system umožňuje nie len sledovať vozidlá, ale zároveň uľahčuje komunikáciu dispečerov so zásahovou skupinou.
Využíva k tomu vlastné GPS jednotky, ktoré sú prostredníctvom špeciálnej kabeláže prepojené s navigáciou Garmin. Dispečer posiela do navigácie zásahového vozidla informácie o narušenom objekte vrátane jeho polohy. Uľahčuje vodičom
orientáciu v teréne a zrýchľuje dojazdový čas. Vďaka obojstrannej výmene informácií okamžite vidí, či zásahovka výjazd
prijala a za ako dlho bude pri objekte.

Výhody prepojenia technológie ONI system s navigáciou Garmin:
Obojstranná výmena informácií medzi dispečingom a zásahovým vozidlom
Zobrazenie zásahových vozidiel v mapovom podklade. Viete, kde sa aktuálne pohybuje
Overenie predpokladanej doby dojazdu vozidla do miesta zásahu
Získanie informácií o nehode, krádeži, odtiahnutiu vozidla alebo krádeži kolies
Možnosť odoslania GPS súradnic a ďalších informácií do navigácie Garmin v zásahovom
vozidle
Evidencia jázd vozidiel a dochádzky vodičov

ZNÍŽTE
NÁKLADY
A ZLEPŠITE
KVALITU
ZÁSAHOVEJ
SKUPINY

Naviac v prípade ohrozenia si posádka môže privolať pomoc stlačením
tiesňového tlačidla priamo vo vozidle.
Prevádzkujete monitorovacie centrum 1Box®? Záznam priebehu zásahu zostane uložený
v databáze PCO. Vďaka archivácií priebehu zásahu a nahrávania hovoru medzi dispečerom
a zákazníkom máte k dispozícií podklady pre riešenie prípadných nezrovnalostí pri fakturácii
výjazdu.

Informácie pre dispečing

Informácie pre zásahovú
jednotku

Automatické informácie
o čase a priebehu zásahu
v PCO

Doporučené navigácie
Garmin
Pre viac informácií
http://bit.ly/1OK4TZ1

GPS A RÁDIOVÉ SLEDOVANIE A STRÁŽENIE VOZIDIEL
Používajte ONI system v bezpečnostnej agentúre

ONI system je riešenie pre monitorovanie vozidiel a mobilných objektov. Prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie
poskytuje informácie o prevádzke vozidiel a zobrazuje ich polohu v podrobnom mapovom podklade. Aplikácia ponúka
širokú škálu funkcií, vďaka ktorým môžete vozový park riadiť. Dôležitou vlastnosťou sú bezpečnostné funkcie neoprávnenej manipulácie alebo krádeži vozidla, krádeži kolies, nehody na parkovisku, detekcia nehody s privolaním pomoci
a vypátraním ukradnutého vozidla. V spojení s nonstop dispečingom a kvalitnou technickou podporou sa jedná o jeden
z najkomplexnejších systémov v ČR a SR.

STE MAJITEĽOM BEZPEČNOSTNEJ AGENTÚRY
ALEBO SPRÁVCA JEHO VOZOVÉHO PARKU?
Šetrite svoj čas a nervy nad tvorbou podkladov pre účtovníctvo a pre
vašich zákazníkov.
Majte prehlaď, čo sa s vašimi vozidlami deje.
VÝHODY RIEŠENIA:
Vytvárajte knihu jázd elektronicky. Už žiadne dopisovanie spätne
Majte prehlaď o tom, kto a kedy vozidlá riadi
Pozrite sa na štýl jazdy vodičov z pohľadu agresivity, plynulosti
jazdy, bezpečnosti a ekonomiky prevádzky a prekračovanie
povolenej rýchlosti. Zlepšením chovania vodičov za volantom znížite
náklady na spotrebu paliva, opotrebenie a zbytočné opravy vozidiel
Rozdeľujte jazdy na služobné (k zásahom a ostatné) a súkromné
Pozrite sa na spotrebu paliva. Nie je zbytočne vysoká?
Získajte okamžitú informáciu o havárii vozidla a priebeh havárie
(dôležité pre okamžité vyslanie náhradného vozidla a zaistenie
bezpečnosti posádky)
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