
שירות אישי בניהול צי רכב איתוראןONLINEבית ספר       חיסכון

 שליטה מלאה בשעות השימוש ברכב המסחרי ומניעת נסיעות לא-מורשות בסופי שבוע או מחוץ 
לשעות העבודה.

השבתה מתוזמנת של הרכב חוסכת הוצאה מיותרת על דלק וצבירת קילומטרז’ מיותר מחוץ לשעות 
העבודה. כמו כן, המערכת מקטינה את הסיכון לתאונה בשעות הלילה ושומרת על הרכב מפני גניבה 

בשעות בהן הוא מושבת.

מערכת להשבתה מתוזמנת של הרכב על פי חוקים מוגדרים 
מראש וניתנים לשינוי. המערכת מקושרת למנגנון ההתנעה 

של הרכב, ומונעת את התנעתו מחוץ לשעות המוגדרות.
המערכת מאפשרת שליטה מלאה בחוקים המוגדרים, כמו גם מתן הרשאות חד-פעמיות מרחוק להתנעת 

הרכב בשעות לא שגרתיות.
מערכת ההשבתה מרחוק אינה משביתה את מנוע הרכב במהלך נסיעה.

החיסכון

הפתרון

האתגר

 

מערכת השבתה התנעה 
מתוזמנת/יזומה מרחוק

התנהגות 
נהג

ניהול יומן 
רכב

 מסופון 
דו כיווני

ניתוח נסיעות 
וחריגות

שעון 
נוכחות בקרת דיאגנוסטיקה

טמפרטורה
התממשקות 

ליישומים ארגוניים דו“חות
ניהול

השבתת רכב 
מתוזמנת

ניהול 
ביקורים בקרת לחץ אוויר 

בצמיגים



www.ituran.co.il | online@ituran.com | 03-5579129 :טל: 03-5579100 | פקס | ONLINEאיתוראן

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.

ONLINEאיתוראן

שליטה על הרשאת התנעת הרכב ללא קשר לקוד מערכת המיגון.  •
השבתה יזומה – נטרול ודריכת המערכת באופן יזום באמצעות מערכת ניהול צי הרכב )המנוע אינו עוצר   • 

בזמן נסיעה(.  
השבתה מתוזמנת – קביעת לוח זמנים יומי/שבועי לנטרול ודריכת המערכת ללא מגע יד אדם.  •

התראה בזמן אמת על התנעת הרכב ללא הרשאה )מצב בו ניתוק ההתנעה פעיל(.  •
נטרול חירום כפול – הן על ידי שירות הלקוחות של איתוראן והן פיזי באמצעות לוח מקשים בהתקנה נסתרת   • 

עם קוד מתחלף.  

יחידת איתור בטכנולוגיית RF )השבתה יזומה בלבד( או GPS/GPRS )השבתה יזומה + מתוזמנת(   • 
המותקנת במקום נסתר ברכב.  

יחידת ניתוק התנעה )ממסר/עלוקה( המותקנת במקום נסתר ברכב.  •
לוח מקשים בהתקנה סמויה עם קוד מתחלף לביצוע נטרול חירום.  •

בקרה ושליטה באמצעות מערכת ניהול צי בממשק אינטרנטי או פנים ארגוני.  •

תכונות עיקריות

מרכיבי המערכת

.ח
.ל

ט



מערכת ההשבתה מקושרת 
למנגנון התנעת המשאית

המשאית אינה מתניעה 
מחוץ לשעות העבודה

הגדרת שעות פעילות 
לכל רכב

התנהגות 
נהג

ניהול יומן 
רכב

 מסופון 
דו כיווני

ניתוח נסיעות 
וחריגות

שעון 
נוכחות בקרת דיאגנוסטיקה

טמפרטורה
התממשקות 

ליישומים ארגוניים דו“חות
ניהול

השבתת רכב 
מתוזמנת

ניהול 
ביקורים בקרת לחץ אוויר 

בצמיגים


