Satelitní vyhledávání a knihy jízd - online
Základní vlastnosti:
- Zobrazení aktuální polohy (dohledání ukradeného) vozidla na mapě v aplikaci, nebo ve webovém prohlížeči
- Možnost on-line sledování pohybu vozidla na mapě v aplikaci, nebo ve webovém prohlížeči
- Vytváření elektronické knihy jízd
- Instalaci zařízení Meta Trak (bez modulů Wi 2.0 a Wi 3.0) je možné provést svépomocí, nebo je možné požádat o odbornou montáž

BALÍČKY SLUŽEB
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push/email
push/email
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push/email/sms
push/email/sms
push/email/sms (použít Wi 2.0)
push/email/sms
push/email/sms (použít Wi 9.0)
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App - 30 dní zpětně

App/web prohlížeč (použít Wi 3.0)
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App/web prohlížeč
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App - 30 dní/web bez omezení

push/email
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push/email/sms
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web prohlížeč
pdf/xlsx/csv/html
web prohlížeč
web prohlížeč
úpravou v souboru
web prohlížeč (použít Wi 9.0)

Google/OSM

Google/OSM
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2300,4300,- (2150,-/rok)
5850,- (1950,-/rok)
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300,- *
200,-

300,- *
400,- *
400,- *
200,-

FUNKCE

Zabezpečení proti krádeži - poplachy hlášené zákazníkovi
pokles napětí autobaterie
odpojení autobaterie
externí autoalarm
změna polohy
neautorizovaný start vozidla
Funkce zařízení dostupné pro zákazníka
blokování chodu motoru
servisní režim zap./vyp.
transportní režim zap./vyp.
soukromý režim zap./vyp.
stav vozidla
on-line sledování pohybu vozidla
historie jízd
Hlášení při havárii vozidla na smatphone zákazníka
automatické hlášení nehody
analýza dopravní nehody - na vyžádání u C.A.System
Kniha jízd
přístup
možnost exportu do formátů
body zájmu
geozóny
služební/soukromá jízda
ID - identifikátor řidiče
Mapy
mapové podklady

CENÍK (bez DPH)

Ceny služeb
provoz sim a roaming/1rok
provoz sim a roaming/2roky
provoz sim a roaming/3roky
Ceny HW pro služby
Meta Trak
Wi 2.0 - modul pro připojení k alarmu
Wi 3.0 - modul pro blokování chodu motoru
Wi 9.0 - modul identifikace řidiče (1ks RFID)
Ceny odborné instalace
Meta Trak
Wi 2.0 - modul pro připojení k alarmu
Wi 3.0 - modul pro blokování chodu motoru
Wi 9.0 - modul identifikace řidiče (1ks RFID)
Náhradní díly
baterie CR2032 pro RFID čip

* Cena se vztahuje na základní instalaci. Složitější instalace dle hodinové sazby 400,- Kč
Výhradní dovozce do ČR, C.A.System s.r.o. Plzeňská 52, Chrášťany 252 19
tel: 220560056, mobil: 602221236, e-mail: meta@casystem.cz , www.casystem.cz

75,-/ks

Ceník platný od 25.5.2017

Vysvětlení pojmů
automatické hlášení nehody

V případě nehody registruje náraz senzor zrychlení a zařízení odešle automaticky hlášení
zákazníkovi.

blokování chodu motoru

V případě nutnosti může zákazník na dálku blokovat chod motoru vozidla. K zablokování dojde
pouze při zastavení vozidla, aby nebylo ohroženo zdraví posádky vozidla a ostatních účastníků
silničního provozu.

body zájmu

Označte bod v mapě a nastavte hlášení které obdržíte při průjezdu bodem.

externí autoalarm

V případě poplachu externího autoalarmu, pokud je alarm propojen se satelitním vyhledáváním
modulem Wi 2.0, je zákazníkovi odesláno upozornění.

geozóny

Označte oblast v mapě a nastavte hlášení které obdržíte při vjezdu/výjezdu z oblasti.

historie jízd

Možnost prohlížet zpětně, kde se vozidlo v danou dobu nacházelo, nebo pohybovalo.

ID - identifikátor řidiče

V knize jízd je ke každé jízdě přiřazen název identifikátoru (jméno řidiče), který jízdu vykonal.

mapové podklady

V aplikaci a webovém prostředí lze zobrazovat polohu vozidla na mapě. Veškeré mapové
podklady jsou v ceně služby.

možnost exportu do formátů

Knihu jízd lze po měsících z webového prostředí exportovat do formátu pdf/xlsx/csv/html a
případně dále upravit.

neautorizovaný start vozidla

V případě, že vozidlo je nastartováno bez přítomnosti RFID čipu modulu Wi 9.0, je odesláno
upozornění zákazníkovi.

odpojení autobaterie

V případě náhlého odpojení externího napájení, například odpojení akumulátoru vozidla při
pokusu o krádež, je odesláno upozornění zákazníkovi.

on-line sledování pohybu vozidla

Možnost v reálném čase sledovat kde se vozidlo nachází, případně kde se pohybuje.

pokles napětí autobaterie

Při poklesu napětí autobaterie na úroveň, kdy již brzy nebude možné vozidlo nastartovat, je
odesláno upozornění zákazníkovi.

přístup přes webový prohlížeč

push notifikace

Zákazník obdrží v sms na telefonní číslo uvedené ve smlouvě odkaz a přístupové údaje na
webovou stránku kde je po přihlášení možné vytvářet knihu jízd. Tento přístup je funkční po
celou dobu co jsou zaplaceny poplatky za službu kniha jízd.
Jedná se o způsob komunikace na internetu, kdy komunikaci iniciuje server. U aplikace to tedy
znamená, že obdržíte upozornění na telefon v případě nějaké události, např. poplachové
události na vozidle.

Meta Trak

Sada obsahuje řídící jednotku - On Board Unit - (OBU), jejíž součástí je GPS a GSM modul včetně
antén, záložní zdroj a snímač zrychlení. Dále sada obsahuje drobný instalační materiál pro
upevnění OBU ve vozidle.

servisní režim zap./vyp.

V servisním režimu jsou vypnuta všechna hlášení zabezpečení proti krádeži. Zařízení je vhodné
uvést do servisního režimu pokud bude na vozidle prováděn servis, případně pokud si z nějakého
důvodu přejete služby zabezpečení proti krádeži dočasně vypnout.

soukromý režim zap./vyp.

V soukromém režimu nebude zařízení posílat žádné údaje a ani nebude odpovídat na příkazy,
dokud nebude soukromý režim vypnut.

stav vozidla

Informuje o zapnutém/vypnutém zapalování, celkovém počtu najetých km, stavu akumulátoru a
další

transportní režim zap./vyp.

Transportní režim je určen pro případ, kdy je vozidlo přepravováno s vypnutým zapalováním,
např. na trajketu. Aby nedošlo k vyvolání falešného poplachu - změna polohy, můžete zařízení
uvést do transportního režimu. Další funkce zabezpečení proti krádeži zůstávají zachovány.

změna polohy

V případě, že se vozidlo začne pohybovat s vypnutým zapalováním, např. při pokusu o odtah, je
odesláno upozornění zákazníkovi.

