NODUS s.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba
Košice
Služba „GPS monitoring“

V rámci Obchodného zastúpenia a nášho autorizovaného Strediska technickej podpory
Systému ONI
(Ostraha Navigace Informace ) spoločnosti
NAM system, a.s.
prostredníctvom Pultu centralizovanej ochrany (PCO) NAM Global®, v Stredisku
registrácie poplachov (SRP) SBS NODUS poskytuje službu :

„ GPS monitorovanie vozidiel ONI“
Službu poskytujeme v rozsahu :
• ONI Sledovanie - sledovanie a lokalizácia objektov
• ONI Sledovanie Plus - sledovanie a lokalizácia objektov s detekciou havárie, nehody na
parkovisku, krádeže kolies a odtiahnutím

ONI sledovanie, umožňuje :
-

kontrola vozidiel odkiaľkoľvek pomocou internet
zobrazenie polôh a stavov všetkých evidovaných vozidiel na jednej mape
vybrané informácie na mobil a e-mail
funkčnosť služby aj v zahraničí
dispečerský prístup k vozidlám
identifikácia vodičov
archivácia dát o polohe, rýchlosti a stave vozidla
kompletná štatistika
história jázd vrátane itinerára a spätného prehrávania
automatické generovanie knihy jázd
meranie teploty v nákladnom priestore

ONI sledovanie plus, umožňuje :
-

všetky funkcie služby ONI sledovanie a naviac umožňuje nasledujúce služby:
o nehoda na parkovisku
o krádež kolies
o odtiahnutie vozidla
o havária
Nehoda na parkovisku
o Pri nabúraní auta na parkovisku dostanete na svoj mobilný telefón správu.
Pokiaľ ste blízko, je možné, že vinníka ešte uvidíte na mieste. Systém detekuje
fyzický útok na vozidlo, rozbitie okna, preliačenie dverí, kopnutie do auta.
Krádež kolies
o Pri zdvihnutí vozidla zdvihákom, služba hlási krádež kolies.
Odtiahnutie vozidla
o Pokiaľ dôjde k vytiahnutiu vozidla na odťahový voz, vozidlo nahlási
odtiahnutie vozidla. Z praxe vieme, že v mnohých prípadoch dokážeme ešte
zabrániť odtiahnutiu tak, že sa následne nemusíme prepravovať na zberné
parkovisko.

Havária
o Do 15 sekúnd po havárii Vás ONI systém upozorní na haváriu krátkou
textovou správou SMS a e-mailom. Buď si môžete zavolať na dispečing, alebo
sa pozrieť na web www.onisystem.sk

Grafické vyobrazenie služby :

Nonstop dispečing – SBS NODUS - Pult centralizovanej ochrany v Stredisku registrácie
poplachov so zásahovou jednotkou.
Pozn . :
Na Slovensku od 1.1.2012 poskytuje pre zabezpečené technologické centrum službu ONI
Stráženie vozidiel na PCO, už 12 súkromných bezpečnostných služieb a 3 mestské polície.
Stredisko technickej podpory NODUS s.r.o. zabezpečuje kompletnú montáž a servis
jednotiek systému ONI vrátane príslušenstva do vozidiel a pripojenie na PCO.

Cenník komponentov
Systém ONI sledovanie / ONI sledovanie PLUS
Povinná výbava :
- Jednotka ONI sledovanie ……………………………………

265,--

-

Sada príslušenstva …………………………………………… 14,50

-

Kniha jázd ………………………………………………….... v cene jednotky

-

Aktivácia v ONI systéme ……………………………………. 19,90

-

Vnútorná anténa GSM ………………………………………. 6,--

-

Vnútorná anténa GPS ……………………………………….. 12,--

-

Externá anténa GPS* ………………………………………... 15,--

-

Externá anténa kombinovaná GPS+GSM* …………………. 32,--

-

Kontaktná čítačka DALLAS čipov …………………………. 7,60

-

DALLAS čip s držiakom ……………………………………. 3,10

-

Bezkontaktná čítačka RFID* ………………………………..

38,--

-

Bezkontaktný čip RFID* ……………………………………

2,50

-

Základná cena montáže do vozidla komplet
( vozidlá typu Škoda Fabia, Opel Astra, SUZUKI SX4, ap..) ………….

59,--

- * voliteľné príslušenstvo

Doplnkové príslušenstvo :
- Navigácia GARMIN ……………………………………….

Cena na zavolanie

-

Kábel k navigácii …………………………………………..

58,--

-

Teplotné čidlo ………………………………………………

36,--

-

Akumulátor 12V, 2,3Ah ……………………………………

12,--

Systém ONI sledovanie PLUG & Play
-

Jednotka ONI sledovanie Plug & Play ................................

288,--

-

Magnetická anténa ...............................................................

12,--

-

Kniha jázd ............................................................................

v cene jednotky

-

Aktivácia ..............................................................................

19,90

