PERGO KARŞILAŞTIRMALI MODEL ÖZELLİKLERİ
KULLANIM VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

F40

Araç içi sabit montaj (gizli montaj yapılabilir)
Mobil Kullanım (insan, eşya, hayvan, araç ve gizli takip)
Merkez bağlantısız çalışma (hizmet aidatı yok)
Yedekli GPRS bağlantı desteği
Dahili şarj edilebilir Li-ion batarya
Uzun pil ömrü, IP68 standartlarında kutu (su geçirmez) ve mıknatısla montaj
7/24 aktif izleme ve bağlı bulunduğu merkeze konum bildirme
İzleme merkezinin müşteriye kurulumu
Cihazın bulunduğu ortamdaki sesin dinlenmesi.
Hareketsizlikte uyuma ve tekrar harekette otomatik çalışma (mobil kullanımda)
Assist-GPS ile hızlı konum belirleme (%90 daha hızlı ilk konum belirleme)
Seri genişleme yuvası ile desteklenen donanımları aynı anda kullanabilme (LCD mesaj ünitesi,
Çoklu I/O modülü, Proximity Okuyucu, Kamera vs.)
GPRS den cihazların firmware yazılımlarının otomatik güncellenmesi
GPRS den cihazların tüm çalışma ayarlarının online ve offline durumda değiştirilmesi
Mobil veya sabit çalışma tür seçme anahtarı
Dahili mikrofon
Tek socket bağlantısı ile araç bağlantısı
Aracın SMS veya komutla uzaktan durdurulması
Web den cihazlara komut göndererek çalışma ayarlarını değiştirme
SMS ile cihaz ayarlarının değiştirilmesi
Kısıtlama ihlallerinin ve acil durum mesajlarının anında SMS ile kullanıcıya iletilmesi
Üretilen Alarmlar
Acil durum alarmı
Süpheli durum alarmı (pedal montajı yapılması zorunludur)
Harici enerji kaynağının kesilmesi ve geri takılması

F60

F80

Kontak kapalı iken aracın hareket etmesi
İzinsiz aracın çalıştırılması (Elektronik-Park)
Kontak kapalı iken araç içinde hareket algılama
Kısıtlama Kontrolleri
Hız limiti kontrolü
Rolantide çalışma süresi kontrolü
Ani hızlanma ve yavaşlama kontrolü
Görev bölgesi kontrolü (il, ilçe ve mahalle sınırları)
Güzergah-Rota kontrolü (yol isimleri)
Coğrafi noktalara ulaşma ve ayrılma kontrolü (200 nokta, Opsiyonal 2000)
Belirlenen saatler dışında aracın çalıştırılması
Cumartesi ve Pazar aracın çalıştırılması
Kaput, Damper veya Benzin kapağı durumunda değişiklik
Depo yakıt seviyesinde ani azalma
Sıcaklık takibi (opsiyonel)
Web Raporları
Günlük, aylık ve yıllık araç mesafe raporu (±%5 - araç ile km bağlantısı olmadan)
Günlük, aylık ve yıllık araç çalışma raporu
Günlük, aylık ve yıllık araç rolanti raporu
Günlük, aylık ve yıllık GPRS transfer raporu
Kontak kapalı duraklama raporu
Tek sayfada tüm araçların mesafe, çalışma, rolanti, duraklama ve GPRS transfer raporu
İhlal raporları
Depo yakıt seviye değişim raporlama
Sıcaklık değişim raporu
Araç kilometre değişim raporu
İl, ilçe ve mahalle sınırlarına göre anlık araç dağılım toplamları
Geçmiş konum bilgilerinin raporlanması ve simulasyonu

Belirli saatlerde belirtilen iki farklı adresten geçen araçların sorgulanması
Sisteme kaydedilen tüm coğrafi konumların adres bilgisine çevrilmesi
Tüm Türkiye belediye adres veritabanından sorgulama ve haritada görüntülenmesi
Sürücü araç kullanım raporu
Sayısal kameradan çekilen fotoğrafın merkeze aktarılması ve görüntülenmesi
Kaput, Damper veya Benzin kapağı durumlarındaki değişiklik raporu
İzleme Yöntemleri
Web tabanlı izleme, sistem yönetimi ve cihazlara komut gönderme
PocketPC den sayısal harita destekli izleme ve navigasyon
SMS ile anlık konum bilgisinin sorgulanabilmesi
Özel desktop yazılımları ile sayısal harita destekli online izleme, cihaz ve sistem yönetimi
Google Eart ile izleme
CitySurt ile izleme

