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עומדת בדרישות ת"י 6400

למנוע מקרים שבהם  נשכח ילד או מבוגר ברכב היסעים, על ידי וידוא כי הנהגים סורקים את הרכב בתחילת ובתום כל נסיעה - 
לאיתור ילדים, קשישים או אנשים עם מוגבלויות, לזיהוי חפצים חשודים ולבדיקה של אביזרי הבטיחות ברכב.

המערכת עשויה להציל חיי נוסע )ילד או מבוגר( אשר נרדם במהלך הנסיעה ונשכח ברכב, או לחילופין שאינו יכול לרדת החסכון
מהרכב בכוחות עצמו, בהתאם לתקנה 83)ה( לתעבורה והסעות ילדים. חיוב הנהג לביצוע הסריקה בכל התנעה או כיבוי של 
הרכב, אף מסייע לאיתור מהיר של חפצים נטושים ברכב. כמו כן, המערכת מונעת קנסות מיותרים, הנובעים עקב אי-בדיקת 

הנהג את תקינות הרכב והימצאות אביזרי הבטיחות והציוד הנלווים הנדרשים.

מערכת איתוראן iCARE כוללת מתג מיוחד, שמותקן בקצהו האחורי של תא הנוסעים ומחייב את הנהג לגשת אליו ולהפעיל הפתרון
אותו )בהצמדת מפתח זיהוי אישי( הן טרם נסיעה והן בסיומה. 

אי-הפעלה של המתג בפרק זמן קצוב לאחר כיבוי מנוע הרכב, או טרם התנעה, תוביל להפעלת צופר הרכב, להבהוב באורות 
.SMS ולשליחת התרעות אוטומטיות למנהל הצי באמצעות מערכת ניהול צי הרכב של איתוראן ו/או בהודעת

תכונות 
המערכת

המערכת מחייבת את הנהג לסרוק את רכב ההיסעים טרם הנסיעה ובסיומה   «
אי-ביצוע הסריקה גורם להפעלת צופר הרכב, להבהוב אורות הרכב ולשליחת התראות אוטומטיות למנהל צי הרכב של  «

 SMS חברת ההיסעים באמצעות מערכת ניהול הצי ו/או בהודעת
ההתראה מתקבלת בצירוף זיהוי הרכב ומיקומו המדויק «
המערכת עומדת בדרישות ת"י 6400 «

 iCARE מערכת איתוראן

ONLINE איתוראן



מרכיבי המערכת

סכמת פעולת המערכת

מתג מיוחד המותקן בקצהו האחורי של תא הנוסעים 
מופעל על ידי מפתח זיהוי  אישי
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2.  במידה שהנהג לא ביצע סריקה והפעיל את המתג יופעלו הצופר והאורות המהבהבים

1.  בתחילת ובסיום כל נסיעה על הנהג לבצע סריקה ולהפעיל את המתג המותקן בחלק האחורי של רכב ההיסעים

SMS 3.  נשלחת הודעה מיידית למנהל צי הרכב במערכת הניהול ובהודעת

GPRS מערכת תקשורת סלולרית בפס רחב

GPS מערכת איכון

השירותים המתקדמים של איתוראן:
חטיבת איתוראן ONLINE מציעה מגוון מוצרים ייחודיים וחדשניים לניהול ציי רכב, שנשענים על הבנת הצרכים הייחודיים של הלקוחות. 

פעילות איתוראן ONLINE ממוקדת בשיפור פעילות הלקוח בשלושה תחומים: התייעלות, שליטה ובקרה בזמן אמת, המתורגמים לחיסכון כספי עבורך.

מוצרי איתוראן ONLINE מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS, המאפשרות איכות איכון גבוהה ופס רחב להעברת נתונים. 

לקוחות איתוראן ONLINE נהנים משירות מקיף של מנהל תיק לקוח, מערך הדרכה, מערך תמיכה ומוקד 24/7, שמספק מענה מסביב לשעון.

צופר וחיבור למערכת האורות ברכב

חיבור למערכת ניהול צי רכב


