
ONLINEאיתוראן

להתחבר בקליק לצי הרכב - ניהול מתקדם של צי הרכב המאפשר שליטה ובקרה לצורך התייעלות, חיסכון 
ובטיחות מכל מקום ובכל שעה, על-ידי התקנה קלה, פשוטה ומהירה.

האתגר

הפתרון
מערכת   איתוראן   PLUG-IN מתחברת   בפשטות    Plug & Play לממשק  

 תקשורת   הנתונים  ( OBD )  הקיים   ברכב,   מסייעת   לנהל   את   צי   הרכב   בתבונה, 
 בצורה   יוזמת  מכל   מקום   ובכל   שעה,  מותאמת   להעברה   מהירה   בין   כלי   רכב  
 שונים על מנת לאפשר גמישות   מלאה ומקושרת מרחוק לאפליקציית ניהול 

צי רכב בסמארטפון ובמחשב.
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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.

שליטה ובקרה  •
     צפייה במיקום הרכבים על גבי מפה או תצלום אוויר.

     אינדיקציות על מהירות וכיוון התנועה של הרכבים בזמן אמת.
     מגוון דוחות לניתוח היסטוריית נסיעות כולל שחזור מסלולי נסיעה על גבי מפה.

איתוראן SAFETY - מערכת התנהגות נהג   •
     ניטור אופן הנהיגה בכלי הרכב בזמן אמת באמצעות חיישן תאוצה תלת מימד.

     זיהוי ארועי נהיגה חריגים כגון בלימות חירום, תאוצות, פניות חדות ועוד.
     שיפור של הנהיגה הודות למידע מצטבר המוצג בצורה גרפית וידידותית.

איתוראן SOS - חיישן תאונה חכם  •
     זיהוי אוטומטי של תאונה משמעותית ושליחת התרעה מיידית לגורמים מוגדרים מראש )קצין רכב, קצין בטיחות                

     וכד׳(, המערכת תתריע על תאונה של ממש ולא על פגיעה קלה כגון שפשוף או נגיעה.
     אפשרות לקישור החיישן למרכז בקרה ארצי של איתוראן המאוייש 7/24, לצורך סיוע בשלבים הראשונים

     לאחר התאונה )יתכנו נסיבות חריגות, בהן חיישן התאונה עלול לא להתריע על האירוע(.
ניהול טיפולים  •

     מעקב אחר ביצוע טיפולים, תכנון מושכל של כניסת כלי רכב לטיפול ומניעת מצבים של טיפול יתר או חסר      
     בכלי רכב.

ניהול יומן רכב )אופציונלי(  •
     מערכת מתקדמת המאפשרת לנהג לדווח על אופי הנסיעה, לצרכי עבודה או לצרכי פנאי, באמצעות לוח 

     מקשים אלחוטי.
     הפקת דו"ח תקופתי מפורט של המרחק שעבר הרכב, לפי שלוש קטגוריות לצורך התאמת המיסוי )הפעלת 

     השירות מחייבת חוות דעת משפטית וכן אישור ותיאום מול רשות המיסים(.

•    חדר פרטי לנהג
     מערכת אישית המאפשרת לכל נהג לקבל סיכום יומי או תקופתי, באפליקציה או באתר האינטרנט.

תכונות עיקריות

(OBD) המיועדת להתקנה בשקע הנתונים של הרכב GPS מבוססת Plug-in יחידת איתוראן  •
חיישן תאוצה תלת מימדי  •

סוללת גיבוי פנימית  •
אפליקציית ניהול צי רכב לסמארטפון / מחשב אישי  •

אופציה: לוח מקשים אלחוטי  •

מרכיבי המערכת
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