
A LINK 340 nyomkövető eszköz a Webfleet szolgáltatásaival karöltve átláthatóságot biztosít eszközei 
helyzete és használata felett. Egyetlen felhasználói felületről felügyelheti a járműparkjában üzembe 
helyezett eszközeit és a járműveket, így jobban kezelheti az eszközeit. Mindeközben automatizált 
folyamatok és értesítések segítik a munkateher csökkentésében.  

LINK 340
Felügyelje az eszközeit és járműveit egyetlen 
felhasználói felületen 

ELŐNYÖK

FOLYAMATOSAN KÉZBEN TARTHATÓ AZ IRÁNYÍTÁS
•  Értesítést kap, amikor az eszközeit elmozdítják, megakadályozva ezzel a 

jogosulatlan használatot, és lehetővé téve, hogy gyorsan reagálhasson lopás 
esetén.

•  Az eszközök felügyeletével minimalizálható a lopás, a sérülés és a nem 
megfelelő használat

AZ AUTOMATIZÁLT ESZKÖZKEZELÉS SEGÍTSÉGÉVEL 
CSÖKKENTHETŐ A MUNKATEHER
• Automatikus jelentéseket kaphat az eszközei helyzetéről és használatáról.
• Egyetlen felhasználói felületen nyomon követheti a járműparkja eszközeit.
• Növelheti a bérbeadások számlázásának és az eszközök nyilvántartásának 

pontosságát és hatékonyságát.

SPÓROLJON A KÖLTSÉGEKEN, ÉS ŐRIZZE MEG AZ ESZKÖZEI ÉRTÉKÉT
• A rendszer támogatja az ütemezett karbantartási feladatokat, elősegítve ezzel 

a költséges állásidő elkerülését.



Let’s drive business. Further.

webfleet.com

18 PINES interfész
Áramforrás jelző LED / GPS 

jelző LED Akkumulátor jelző LED

1.  A nyomkövetési nézet nem mutatja az eszközök által megtett pontos útvonalat.
2.  Elérhető: maximum egy 90 napos időszakig, a LINK 340 akkumulátor teljes töltöttsége mellett. Amikor az eszköz 

használatban van, a nyomkövetési arány 1 pozíció 5 percenként.

FUNKCIÓK

NYOMKÖVETÉS ÉS FELÜGYELET
Tekintse meg az aktuális pozíciókat, valamint a futásteljesítményt és a 
mozgásállapotokat, hogy teljesebb képet kapjon eszközei használatáról.

AZONNALI RIASZTÁSOK
Értesítést kaphat, ha az egyik eszköz állapota megváltozik, például 
belép, illetve elhagy egy kijelölt területet, valamint ha mozgást észlel a 
rendszer.

KÖVETÉSI NÉZET
Az ötpercenként frissülő pozíciókkal megtekintheti a térképen, merre 
jártak az eszközök.1

KARBANTARTÁSI ÉRTESÍTÉS
Ütemezze és kezelje könnyedén az eszközök karbantartási feladatait 
a kilométer-számláló, a motor üzemóraszáma vagy a legutóbbi 
karbantartás óta eltelt idő alapján.

ESZKÖZHASZNÁLATI JELENTÉS
Állandó hozzáférést kaphat az eszközzel kapcsolatos jelentésekhez, 
beleértve a jelenlegi pozíciót, a fuvart, a karbantartást, a címet/helyet és 
a bemeneti jelentéseket  
(pl. pótkocsi ajtajának állapota).

AZ ESZKÖZÖK ÁLLAPOTÁNAK NAPI ELLENŐRZÉSE
A LINK 340 beépített akkumulátora naponta frissülő jelentést küld az 
eszköz helyzetéről, amikor az nincs használatban.2

MOTOR ÜZEMÓRASZÁM
A motor járási idejének felügyeletével jobban átláthatja, hogyan 
használják a gépeket.

ÖSSZEKAPCSOLÁS
Ha a járműve LINK nyomkövető eszközzel is fel van szerelve, 
automatikusan mindkettő megjelenik a térképen. Könnyedén 
azonosíthatja, melyik eszköz melyik járművel van összekapcsolva.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek: 135 x 62 x 38 mm

Tömeg: 189 g

Tápfeszültség: 12 V / 24 V 
(min. 8 V – max. 32 V) DC

Üzemi hőmérséklet: 
-20 °C és +60 °C között

Védelmi osztály: IP67

Mobilhálózat: Integrált mobilhálózati 
antenna és modul.  

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

GPS: Integrált GPS-antenna és 
GPS-vevő

Újratölthető akkumulátor: Li-ion-
akkumulátor, 3,7 V, 5800 mAh 

Digitális bemenet: 4 negatív indító 
bemenet


