
שירות אישי בניהול צי רכב איתוראןONLINEבית ספר       חיסכון

 להוביל לנהיגה בטוחה יותר בצי הרכב - ולהימנע מקנסות, 
 נקודות, ימי השבתה מיותרים של מכוניות ומשאיות, 

עיכובים והשבתת נהגים, איחורים ללקוחות וזמן יקר מבוזבז.

מערכת איתוראןFLASH - מערכת מתקדמת וקבועה ברכב 
להתרעה על מכמונות מהירות נייחות ומצלמות רמזור המשולבות 

 במכמונות מהירות. המערכת מתריעה בטרם הגעה למכמונת מהירות ומסמנת לנהג להנמיך 
את מהירות נסיעתו ולנהוג בהתאם לחוק. במידה שהנהג ממשיך בנהיגה במהירות גבוהה מהמותר, תישמע 

התרעה מיוחדת. המערכת מקושרת לבסיס הנתונים המלא של רשת המכמונות בארץ ומתעדכנת באופן 
אוטומטי בכל התנעה של הרכב, באמצעות המודם הסלולרי המהיר של מערכת איתוראן. המערכת פועלת כל 

.GPS הכוללת מקלט STARLINK זמן שהרכב מונע, ומחוברת למערכת איתוראן

מערכת איתוראןFLASH מצמצמת את הסיכון בקבלת דו“חות תנועה בגין מהירות גבוהה או מעבר ברמזור 
אדום. בכך חוסך הארגון הוצאות רבות על קנסות וימי השבתה של כלי רכב ונהגים.
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חטיבת איתוראןONLINE מציעה מגוון מוצרים ייחודיים וחדשניים לניהול ציי רכב, שנשענים על הבנת הצרכים הייחודיים של הלקוחות. 
פעילות איתוראןONLINE ממוקדת בשיפור פעילות הלקוח בשלושה תחומים: התייעלות, שליטה ובקרה בזמן אמת, המתורגמים לחיסכון כספי עבורך.

מוצרי איתוראןONLINE מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS, המאפשרות איכות איכון גבוהה ופס רחב להעברת נתונים. 
לקוחות איתוראןONLINE נהנים משירות מקיף של מנהל תיק לקוח, מערך הדרכה, מערך תמיכה ומוקד 24/7, שמספק מענה מסביב לשעון.
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תכונות עיקריות

מרכיבי המערכת

לוח בקרה ונוריות חיווי  •
 GPS מבוססת STARLINK חיבור למערכת איתוראן  • 

המותקנת ברכב*  

התרעה כאשר הרכב מתקרב למכמונת מהירות   •
התרעה כאשר הרכב מתקרב למצלמת רמזור   •

כיוון עוצמת הקול של ההתרעות  •
נורית חיווי לנהג על תקינות המערכת   •

אופציה לקבלת התרעה במערכת ניהול הצי על מעבר   • 
לצד מכמונות במהירות גבוהה מהמותר  

FLASHכחלק מהתקנת איתוראן STARLINKניתן להתקין מערכת איתוראן *

בהתקרבות למכמונת מהירות או 
מצלמת רמזור נשלחת התרעה 

קולית וויזואלית לנהג

במידה ומהירות הנסיעה 
גבוהה מהמותר תישמע 

התרעה מיוחדת

FLASH איתוראן


