
ELEKTRONICKÝ MONITORING KONTEJNERŮ

Přinášíme cenově dostupné řešení pro vaši společnost, aby měla přehled o lokaci a způsobu 
zacházení s kontejnery. Pomáháme společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady 

sledovat pohyb jejich majetku a tím šetřit náklady.

Řešení umožňuje zobrazit si všechny kontejnery na mapě, sledovat jejich rozvoz na místo určení, 
sledovat řidiče, plánovat návraty a mnoho dalšího.

Neustálé sledování kontejnerů pomocí GPS jednotky.
Sledovaný kontejner je vybaven naším zařízením GPS jednotkou TotalFinder, která disponuje nejlepší 

výdrží baterie v oboru.

)))    Neustálé sledování polohy pomocí GPS
)))    Zabezpečení proti krádeži - alarm v případě neoprávněného pohybu
)))    Sledování teploty, vlhkosti, zrychlení, vibrací a náklonu
)))    Zobrazení aktuální polohy a historie trasy na mapě
)))    Výdrž baterie až 2 roky bez nabíjení při sledování GPS pozice každých 60 minut. 
        (Při 1 pozici denně výdrž baterie až 4 roky při optimální dostupnosti sítě GSM)
)))    Sledování pozice ve zvolených časových intervalech
)))    Dobíjení pomocí USB-C 
)))    Vzdálená konfigurovatelnost
)))    Snadná instalace pomocí extrémně silných magnetů
)))    K dispozici speciální držák pro bezpečnou instalaci
)))    Vodotěsnost IP66

Sledování kontejnerů pomocí kombinace GPS jednotky + BT senzoru
V tomto případě je sledovaný kontejner vybaven Bluetooth senzorem (s nízkou pořizovací cenou). 

Zobrazená poloha je založena na jeho posledním spárování s GPS jednotkou nainstalovanou na vozidle, 
které kontejner dopravovalo na místo určení.

)))    Sledování polohy vozidel rozmísťujících kontejnery a zobrazení všech rozmístěných  
        kontejnerů na mapě.
)))    Vodotěsnost IP66 (GPS jednotka) + IP67 (BT senzor)
)))    Životnost baterií v BT senzoru až 4 roky, vyměnitelné baterie AA

www.level.systems (+420) 491 44 66 11                      sales@level.systems+420 491 44 66 11     |    obchod@level.systemswww.level.systems/cs



Žádné další papírování pro řidiče, žádné ruční zadávání 
údajů, naše platforma Positrex))) je pohodlným řešení pro 
správu vašich kontejnerů.  Získáváte online přístup ke všem 
potřebným informacím – ke knize jízd, statistikám, analýzám 
a přehledům, alarmům, geozónám atd. 

Naše cloudová platforma Positrex))) je místem, kde můžete 
snadno spravovat veškerý svůj majetek. Je k dispozici jako 
webový portál nebo mobilní aplikace.

)))    Výrazné snížení provozních nákladů díky optimalizaci využití vašeho zařízení
)))    Přesná fakturace díky digitální evidenci kontejneru
)))    Kontrola ujetých kilometrů svozových vozidel + stahování dat z tachografu
)))    Historie jízd včetně trasy v mapě, rychlosti, vzdálenosti a času
)))    Okamžité zobrazení všech nebo vybraných kontejnerů na mapě
)))    Uživatelem definované body zájmu - například pobočky společnosti, sběrné dvory, depa
)))    Geozóny – umožňují nastavit si geografické ohraničení kdekoli na mapě a dostávat upozornění při jeho překročení
)))    Oznámení v reálném čase (Push notifikace/Email/SMS)
)))    Vysoce kvalitní detailní mapové podklady 
)))    Neomezený počet uživatelů, variabilní přístupová práva uživatelů
)))    Vlastní editace svozových vozidel / kontejnerů (upozornění na servisní prohlídky a další upomínky)
)))    Možnost filtrování objektů do vlastních skupin – např. podle měst, regionů atd.
)))    Přizpůsobitelné statistické přehledy, export dat do souborů *.csv, *.xml, *.pdf (pro import do SAP apod.)
)))   Mobilní aplikace pro použití v telefonech a tabletech s operačním systémem Android / iOS
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Přihlaste se do Positrex)))

nebo si vyzkoušejte 

bezplatnou prohlídku
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