SPRÁVA
VEŠKERÉHO
MAJETKU
LINK 340
SLEDUJTE SVŮJ MAJETEK A VOZIDLA NA JEDNOM ROZHRANÍ
Zařízení LINK 340 pro sledování majetku v kombinaci se službou WEBFLEET
umožňuje sledovat pozice a využití majetku. Veškerá napájená zařízení a vozidla ve
vozovém parku můžete sledovat na jednom rozhraní, což vám pomáhá lépe spravovat
majetek. Automatické procesy a oznámení pak pomáhají snížit pracovní zatížení.

VÝHODY
UDRŽTE SI KONTROLU V KAŽDÉ SITUACI
•	Služba upozorňuje, když se zařízení přesune, a brání tak neautorizovanému používání
a umožňuje rychle reagovat na krádež.
•	Minimalizuje riziko odcizení, ztráty nebo nesprávného umístění s jasnou viditelností
aktiva.

AUTOMATICKÁ SPRÁVA POLOŽEK SNIŽUJE PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ
• Informuje o pozici a poskytuje automatická hlášení o tom, jak se váš majetek používá.
• Sleduje váš majetek a váš vozový park v jednom rozhraní.
• Zlepšuje přesnost a efektivitu fakturace pronájmu nebo účetnictví majetku.

ÚSPORA NÁKLADŮ A UDRŽOVÁNÍ HODNOTY MAJETKU
• Podporuje plánovaní úloh údržby, díky čemuž se vyhnete nákladným prostojům.

SPRÁVA
VEŠKERÉHO
MAJETKU
SPECIFIKACE

FUNKCE
SLEDOVÁNÍ A MONITOROVÁNÍ ZÁROVEŇ
Sledujte aktuální pozici a také ujeté kilometry a údaje o pohybu, abyste
získali lepší přehled o tom, jak se váš majetek používá.

Rozměry: 135 x 62 x 38 mm
Hmotnost: 189 g
Napájecí napětí: 12 V/24 V
(min. 8 V až max. 32 V) DC

OKAMŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Nechte si zasílat upozornění při každé změně stavu majetku, například
při výjezdu nebo vjezdu do definované oblasti nebo při detekci pohybu.

TRACE VIEW
Získejte přehled o tom, kde se vaše aktiva nacházejí, s aktualizací pozic
každých pět minut na mapě.1

OZNÁMENÍ O ÚDRŽBĚ

Provozní teplota:
−20 °C až +60 °C
Třída ochrany: IP 67
Mobilní sítě: Integrovaná anténa
a modul mobilní sítě.

Naplánujte a spravujte údržbu Vašeho majetku na základě počitadla
kilometrů, provozu motoru nebo doby uplynulé od poslední údržby.

• LTE-M B3/B8/B20
• EGPRS 900/1800 MHz

HLÁŠENÍ O VYUŽITÍ MAJETKU

GPS: Integrovaná anténa GPS
a přijímač GPS

Získejte stálý přístup k hlášením ohledně vlastněných položkách majetku
včetně aktuální polohy, cesty, údržby, adresy/polohy a hlášení vstupů
(např. stav dveří přívěsu).

KONTROLA DENNÍHO MAJETKU
Interní baterie v LINK 340 poskytuje denní aktualizaci vašich aktiv
místo, kde se nepoužívá. 2

Dobíjecí baterie: baterie Li-Ion, 3,7 V,
5800 mAh
Digitální vstup: 4 záporný spouštěcí
vstup

PROVOZ MOTORU
Kontrolujte provoz motoru a chápejte líp jak Váš majetek je používán.

1	Trace view neposkytuje přesné trasy aktiva cestovala.

SPOJKA

2	K dispozici po dobu maximálně 90 dnů, když je baterie
LINK 340 plně nabitá. Když je aktivum používáno, míra
sledování je 1 pozice každých 5 minut.

Pokud je vaše vozidlo také vybaveno sledovacím zařízením LINK,
informace o vázaném majetku se automaticky zobrazí na mapě u
vozidel i aktiv. Můžete snadno identifikovat, které aktivum je připojeno
ke kterému vozidlu.

18 kolíkové rozhraní

Dioda LED napájení / GPS / CEL

