
שירות אישי בניהול צי רכב איתוראןONLINEבית ספר       חיסכון

עמידה בכל תקנות משרד התחבורה למובילי חומרים מסוכנים. 

קבלת כל הפתרונות בבית אחד חוסכת הן בהשקעה הראשונית 
הנדרשת לעמידה בתקנות והן בהוצאה החודשית השוטפת, 

ובנוסף מפחיתה את הסיכוי לתקלות ולהשבתות של כלי רכב 
עקב בעיות תאימות בין פתרונות ממקורות שונים.

התקנת חבילת פתרונות מאוחדת - איתוראן חומ״ס - אשר 
עונה באופן מלא על כל דרישות משרד התחבורה להובלת 

חומרים מסוכנים.
הפתרונות הכלולים באיתוראן חומ״ס מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS, המאפשרות איכות איכון גבוהה 

ופס רחב להעברת נתונים, כמו גם על ידע מקצועי וניסיון שנצברו לאורך שנים רבות. 
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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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חבילת פתרונות איתוראןחומ״סדרישה

 חיבור ליחידת איתור 
GPS מבוססת

 מערכת האיתור STARLINK של איתוראן מבוססת טכנולוגיות
GPS/GPRS. המערכת מותקנת כסטנדרט החל ממחצית 2009

 ניהול מוקד לניטור 
כלי הרכב - פנימי או 

כשירות חיצוני

 תוכנת ניהול צי הרכב של איתוראן )בממשק פנימי או אינטרנטי(
 מאפשרת להקים מוקד במהירות.

ניתן גם לרכוש שירותי מוקד מאיתוראן או לשלב בין השניים

 שמירת נתוני האיכון של 
כלי הרכב למשך שנה

כלול במערכת ניהול צי הרכב של איתוראן. בתוכנה פנים ארגונית אין הגבלה לשמירת 
היסטוריה.

 התקנת לחצן מצוקה 
בכלי הרכב

פתרון ייעודי: מערכת איתוראן לחצן מצוקה - הודעת המצוקה יכולה להגיע למוקד הלקוח 
ולמוקד המבצעי של איתוראן

קודנית אישית לזיהוי נהג 
והתראה אוטומטית בניסיון 

הנעה ללא הזדהות
 פתרון ייעודי: מערכת זיהוי נהג של איתוראן

)באמצעות מפתח אישי או כרטיס עובד(

התראה אוטומטית על 
כלול באפליקציית ניהול הצי של איתוראןחריגת אזור וירטואלי

 התראה אוטומטית 
באירוע תאונה

פתרון ייעודי: איתוראןSOS המבוסס על חיישן תנועה תלת מימדי ומהווה בסיס למערכת 
איתוראןSAFETY - בקרת התנהגות נהג

התראה אוטומטית בפתיחת 
כלול במערכת ניהול הצי של איתוראן )מחייב חיבור למפסק הפתחים(.דלת בזמן נסיעה

פתרון ייעודי: איתוראןTRAILER ע"ב יחידת GPS עם סוללה מתאימה המחזיקה 4 חודשים איתור נגררים ונתמכים
ללא חיבור למתח ראשי

חיווי על חריגות מהירות ועל 
פתרון ייעודי: איתוראןSAFETY - בקרת התנהגות נהג על בסיס חיישן תנועה תלת מימדיתאוצות ותאוטות פתאומיות

 ערוץ אינטרקום ישיר 
בין הרכב למוקד

 פתרון ייעודי: איתוראןSTAR – מערכת האיתור משמשת כדיבורית דו כיוונית 
מול מוקד הלקוח או מוקד איתוראן

הפעלת נוהל חומרים 
 מסוכנים על ידי המוקד 

בעת הצורך
 מוקד איתוראן מפעיל נהלי עבודה מבצעיים ומתורגל בהוצאתם לפועל. 

למוקד ניסיון מבצעי של יותר מ-15 שנה


