
 BASE PRO PROPLUS 
Możliwość rozbudowy systemu 

Platforma online do zarządzania nieograniczoną liczba pojazdów i użytkowników    
Dostęp do map różnych dostawców    
Rozbudowany system raportowania – edytowalny, personalizowany, itd.     **   

Personalizowany pulpit nawigacyjny    
Tworzenie profili uprawnień z dostępem do różnych funkcji systemu    
Dostępność do platformy myGeotab za pośrednictwem Android / iOS    
Dostęp do otwartego, darmowego i łatwego w użyciu SDK i API    
Dostęp do dodatkowych aplikacji i rozwiązań partnerów poprzez Geotab Marketplace    
Podstawowa integracja z dodatkowymi urządzeniami m.in. czytnik NFC    
Zaawansowany poziom integracji z urządzeniami peryferyjnymi m.in. z Mobileye    
Active Tracking – najwyższa jakość monitoringu GPS, która dostarcza informacji o lokalizacji z wysoką częstotliwością i precyzją    
Ograniczona dożywotnia gwarancja    
Produktywność 

Śledzenie GPS z użyciem opatentowanego algorytmu optymalizującego przetwarzanie danych    
Elastyczny sposób tworzenia i zmieniania reguł oraz monitorowania wyjątków     **   
Raportowanie dotyczące gromadzenia się pojazdów w danej lokalizacji    
Lokalizowanie najbliższego pojazdu do wskazanego adresu    
Identyfikowanie kierowcy poprzez system NFC       ***   
Komunikacja i wysyłanie tras do kierowcy poprzez kompatybilny system Garmin    
Optymalizacja floty 

Przypomnienia o serwisach pojazdu zaplanowane według czasu lub odległości     
Przypomnienia o serwisach pojazdu zaplanowane według przebiegu lub godzin pracy silnika    
Platforma zarządzania paliwem - śledzenie tankowania paliwa, wycieków, kradzieży, integracja kart paliwowych itp.    
Odczytywanie danych silnika (zużycie paliwa, napięcie instalacji elektrycznej w pojeździe, temperatura)    
Łatwa instalacja nadajnika oraz auto kalibracja akcelerometru (czujnika 3D)    
Zapisywanie i interpretowanie kodów błędu (J1939, 1708, OBD, CAN)    

  



Bezpieczeństwo 

Podstawowa edukacja kierowcy – sygnały dźwiękowe i powiadomienia w systemie dotyczące przekraczania prędkości i postoju na biegu 
jałowym     

Zaawansowana edukacja kierowców - sygnały dźwiękowe i powiadomienia w systemie dotyczące gwałtownego hamowania, 
przyspieszania, ostrego pokonywania zakrętów, użycia pasów bezpieczeństwa, jazdy na biegu wstecznym, przekraczania obrotów silnika 
itd. oraz personalizowane reguły i wyjątki 

   *  

Kontrola 

Autodiagnoza nadajnika    
System zgłaszania usterek pojazdu poprzez aplikację mobilną (DVIR)    
Aplikacja mobilna dla kierowcy (Geotab Drive) modyfikowalna na przyszłe potrzeby    
Integracja systemu z tachografem (zastosowanie wymaga dodatkowych opłat)        
Kontrola czasu pracy kierowców    
Tryb prywatny    

 
* Pewne funkcje mogą działać z opóźnieniem na planach BASE i PRO z powodu ograniczeń związanych z przepływem danych, siecią i procesowaniem. 

** Pewne funkcje na planie BASE mogą być ograniczone z powodu braku dostępności danych z silnika pojazdu. 

*** Zastosowanie wymaga dodatkowych opłat. 

 


