
ZLEPŠETE KOMUNIKACI MEZI DISPEČEREM  
A ZÁSAHOVÝM VOZIDLEM

ONI system umožňuje nejen sledovat vozidla, ale zároveň usnadňuje komunikaci dispečerů se zásahovou skupinou.  
Využívá k tomu vlastní GPS jednotky, které jsou prostřednictvím speciální kabeláže propojené s navigací Garmin. Dispečer 
posílá do navigace zásahového vozidla informace o napadeném objektu včetně jeho polohy. Ulehčuje řidičům orientaci 
v terénu a zrychluje dojezdový čas. Díky oboustranné výměně informací okamžitě vidí, zda zásahovka výjezd přijala a za 
jak dlouho u objektu bude.

Výhody propojení technologie ONI system s navigací Garmin:

 oboustranná výměna informací mezi dispečinkem a zásahovým vozidlem

 zobrazení zásahových vozidel v mapovém podkladu. Víte, kde se aktuálně pohybují

 ověření předpokládané doby dojezdu vozidla do místa zásahu

 získání informací o nehodě, krádeži, odtahu vozidla nebo krádeži kol

 možnost odeslání GPS souřadnic a dalších informací do navigace Garmin  
 v zásahovém vozidle

 evidence jízd vozidel a docházky řidičů

Navíc, v případě ohrožení, si posádka může přivolat pomoc zmáčknutím tísňového 
tlačítka přímo ve vozidle.

Provozujete monitorovací centrum 1Box®? Záznam průběhu zásahu zůstane uložený v da-
tabázi PCO. Díky archivaci průběhu zásahu a nahrávání hovorů mezi dispečerem a zákazní-
kem máte k dispozici podklady pro řešení případných nesrovnalostí při fakturaci výjezdu.
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GPS A RÁDIOVÉ SLEDOVÁNÍ A STŘEŽENÍ VOZIDEL 
Používejte ONI system v bezpečnostní agentuře

ONI system je řešení pro monitorování vozidel a mobilních objektů. Prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace po-
skytuje informace o provozu vozidel a zobrazuje jejich polohu v podrobném mapovém podkladu. Aplikace nabízí širokou 
škálu funkcí, díky kterým můžete vozový park řídit. Důležitou vlastností jsou bezpečnostní funkce neoprávněné manipula-
ce nebo krádeže vozidla, krádeže kol, nehody na parkovišti, detekce nehody s přivoláním pomoci a dohledání ukradeného 
vozidla. Ve spojení s nonstop dispečinkem a kvalitní technickou podporou se jedná o jeden z nejkomplexnějších systémů 
v ČR a SR.
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JSTE MAJITEL BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY 
NEBO SPRÁVCE JEJÍHO VOZOVÉHO PARKU?

Šetřete svůj čas a nervy nad tvorbou podkladů pro účetnictví  
a pro vaše zákazníky. 
Mějte přehled, co se s vašimi vozidly děje.

VÝHODY ŘEŠENÍ:

 Vytvářejte knihu jízd elektronicky. Už žádné dopisování zpětně

 Mějte přehled o tom, kdo a kdy vozidla řídí

 Podívejte se na styl jízdy řidičů z pohledu agresivity, plynulosti jízdy, 
 bezpečnosti a ekonomiky provozu a překračování povolené rychlosti. 
 Zlepšením chování řidičů za volantem snížíte náklady na spotřebu   
 paliva, opotřebení a zbytečné opravy vozidel

 Rozdělujte jízdy na služební (k zásahům a ostatní) a soukromé

 Podívejte se na spotřebu paliva. Není zbytečně vysoká?

 Získejte okamžitou informaci o havárii vozidla a průběhu havárie   
 (důležité pro okamžité vyslání náhradního vozidla a zajištění  
 bezpečnosti posádky)


