GPS A RÁDIOVÉ SLEDOVÁNÍ A STŘEŽENÍ VOZIDEL
Používejte ONI system v bezpečnostní agentuře
ONI system je systém pro monitorování vozidel a mobilních objektů. Prostřednictvím webové aplikace poskytuje 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 manipulace
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.

UŽITEK Z ONI SYSTEM
PRO DISPEČINK:
Informace o aktuální poloze vozidel bezpečnostní
agentury
Informace o tom, kdo vozidlo řídí
Informace o předpokládaném dojezdovém času vozidla
do místa zásahu
Informace o zahájení/ukončení jízdy
(zapnuté/vypnuté zapalování)
Informace o dojezdu zásahové skupiny k napadenému
objektu
Informace o havárii vozidla bezpečnostní agentury
(důležité pro okamžité vyslání náhradního vozidla
a zajištění bezpečnosti posádky)
Informace o ohrožení posádky vozidla - přivolání
pomoci tísňovým tlačítkem ve vozidle
Dispečer bezpečnostní agentury může snadno a přesně dokumentovat průběh celého výjezdu. Po skončení zásahu má
k dispozici kompletní informace pro zhodnocení výjezdu ujeté kilometry, celkový skutečný čas jízdy a čas dojezdu do
místa zásahu.

INFORMACE, KTERÉ PODPOŘÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY
S VAŠÍM POTENCIONÁLNÍM ZÁKAZNÍKEM:
Přesná dokumentace dojezdu k objektu pro pojišťovnu
a policii
Informace o jednotlivých výjezdech k objektům
zákazníka za sledované období
Statistika zásahů - ujeté kilometry a dojezdové časy
k objektům, možnost třídění na konkrétní objekty

UŽITEK Z ONI SYSTEM PRO MAJITELE A SPRÁVCE
VOZOVÉHO PARKU:
Elektronická tvorba knihy jízd
Snížení spotřeby PHM a nákladů na servis vozidla analýza stylu jízdy řidiče z pohledu agresivity, plynulosti
jízdy, bezpečnosti a ekonomiky provozu, překračování
povolené rychlosti
Třídění jízd na služební (k zásahům a ostatní) a soukromé
Informace o spotřebě vozidla
Informace o havárii vozidla a průběhu havárie
Informace o nehodě na parkovišti, krádeži kol
Evidence výměny oleje, pneumatik, oprav
Evidence pořízení vozidla a pojištění

UŽITEK PRO SPOLUPRÁCI BEZPEČNOSTNÍCH
AGENTUR:
Zobrazení nejčastějšího místa výskytu vozidel na mapě
ve 1Box connect
Údaje o dojezdovém čase do místa zásahu
Zobrazení aktuální polohy zasahujícího vozidla agentuře,
která si výjezd objednala
Informace o provedeném zásahu a celkovém počtu
ujetých kilometrů
Podklady pro kalkulaci ceny za výjezd

STAŇTE SE ČLENEM
ZÁSAHOVÉ SKUPINY ONI SYSTEM
Zásahová skupina ONI system je parnerský systém bezpečnostních agentur, jejichž zásahová vozidla jsou vybavena
zařízením ONI system. Umožňuje poskytovat služby bezpečnostního zásahu v rámci celého území České republiky.
V případě krádeže vozidla nebo mobilního objektu střeženého prostřednictvím ONI system vznikne na dispečinku
ONI system poplach. Dispečer ONI system kontaktuje nejbližšího člena zásahové skupiny s žádostí o výjezd a dohledání napadeného mobilního objektu. Poskytujte výjezdy pro ONI system.
ODMĚNA:
Vykonávaná činnost			Odměna
Aktivace zásahu				100 Kč
Ujetá vzdálenost od zahájení zásahu v km 20 Kč/km
Doba zásahu v minutách			
5 Kč/min.
Obhlídka objektu				100 Kč
Hlídání objektu v minutách			
5 Kč/min.
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NEZBYTNÁ ZAŘÍZENÍ
PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁSAHU
NÁKLADY NA
PROVOZ SLUŽEB
Cena za poskytované služby
ONI system pro členy zásahové
skupiny ONI system
u obou typů sad je 150 Kč/měsíc
(platná od 1. 1. 2016)
Sada NCL 10
Jedná se o zařízení, které umožňuje
sledovat polohu a stav vozidla bezpečnostní agentury, sledovat polohu
a stav napadeného mobilního objektu
a rádiově ho dohledat. Dispečer nebo
posádka vozidla komunikuje při zásahu
s centrálním dispečinkem ONI system.
Aby se mohla stát bezpečnostní agentura členem zásahové skupiny
ONI system, musí mít nainstalováno zařízení alespoň v jednom svém
vozidle.
Roční pronájem 1 Kč.
Příčníky 3000 Kč. Montáž zdarma.

Sada ONI sledování Zásah
Jedná se o zařízení, které umožňuje
sledovat polohu a stav vozidla bezpečnostní agentury a může být vysláno
centrálním dispečinkem ONI system
k napadenému mobilnímu objektu.
Cena 2310 Kč. Montáž dle ceníku
montážních partnerů a typu instalace od 1200 Kč do 1500 Kč.

Cena za služby ONI system bez
členství v zásahové skupině
ONI system v tarifu Superreal je
400 Kč/měsíc.

PRODÁVEJTE SLUŽBY ONI SYSTEM SVÝM
ZÁKAZNÍKŮM Staňte se naším obchodním zástupcem
ONI system umožňuje sledování vozidel v reálném čase a efektivní správu vozového parku. Využívá k tomu jednotky
s nejnovějšími GPS a GSM technologiemi. Díky vlastní rádiové síti umíme dohledat ukradená vozidla i v oblastech bez
GSM signálu. Správné využívání ONI systemu pro monitoring aut vede ke snížení nákladů až o 20%. Hw i sw vyrábíme a vyvíjíme sami. Naše produkty mají vysokou kvalitu, minimální poruchovost a záruku až 5 let. Nabízíme kontaktní
i bezkontaktní vyčítání dat ze sběrnice vozidla (CAN, FMS), které poskytne přesné informace o délce jízdy, stavu tachometru před a po jízdě a množství paliva v nádrži před, během a na konci jízdy.

VYBERTE SI JEDEN ZE 3 PRODEJNÍCH MODELŮ
1. Dodání kontaktu

2. Uzavření obchodu podle jednoduché provize

Bezpečnostní agentura pošle na email
obchod@nam.cz informace o zákazníkovi, který má o služby ONI system zájem
a chce si sjednat schůzku s obchodním
zástupcem ONI system.
Provize v tomto případě činí 500 Kč za
každé vozidlo, které využívá služeb ONI
system.
Provize je vyplacena pouze v případě, že
k uzavření smlouvy došlo do 6ti měsíců
od dodání kontaktu.

Bezpečnostní agentura uzavře návrh smlouvy podle podmínek uvedených v
tabulce.

3. Uzavření obchodu podle
dealerského ceníku
Bezpečnostní agentura může při uzavírání
smlouvy se zákazníkem ovlivnit tarif
a prodejní cenu za zařízení v rámci
stanoveného cenového pásma. Provize se
vypočítává na základě dealerského ceníku.
Máte zájem o dealerský ceník? Kontaktujte nás na e-mailu obchod@nam.cz.
Při sjednání služby střežení v prodejním
modelu 2 nebo 3, se navíc bezpečnostní
agentuře, která je členem zásahové skupiny ONI system, vyplácí pravidelná roční
provize 200 Kč za každý měsíc a každé
vozidlo, které využívá služeb střežení
ONI system.

Cena pro zákazníka
Název služby
		
		

Prodejní
cena
zařízení

Měsíční tarif
Zúčtovací
Provize pro
za služby
období bezpečnostní
(Optimum)		
agenturu

Sledování
3 500 Kč
185 Kč
Sledování
3 000 Kč
200 Kč
Sledování plus
3 500 Kč
235 Kč
Sledování plus
3 000 Kč
250 Kč
				
Střežení
12 220 Kč
*450 Kč
				
*Služba ONI Strežení je poskytovaná v tarifu Real

čtvrtletí
čtvrtletí
čtvrtletí
čtvrtletí
měsíc,
čtvrtletí,
rok

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 400 Kč

CHCETE SE STÁT PARTNEREM ONI SYSTEM?
Kontaktujte nás
Vyberte si, o jaký typ partnerství máte zájem - obchodní zástupce nebo zásahová skupina (je možná kombinace obou
typu partnerství dohromady).

Chci se stát partnerem, co musím udělat?
Odešlete e-mail na obchod@nam.cz s požadavkem o zařazení do našeho partnerského systému,
ve kterém uveďte:
a) Typ vybraného partnerství – obchodní zástupce (typ OZ), zásahová skupina (typ ZS) nebo kombinace obou
partnerství dohromady.
b) Vaše kontaktní údaje.
c) Počet vozidel a požadované typy sad pro vozidla (Sada NCL 10, Sada ONI sledování Zásah), pokud máte zájem
o partnerství typu zásahová skupina. Sada NCL 10 musí být nainstalována alespoň na jedno zásahové vozidlo.
d Předpokládaný termín, kdy může proběhnout instalace zařízení ve vašich vozidlech.

Co bude následovat?
Koordinátorka obchodního oddělení vás kontaktuje s upřesňujícími dotazy
Vypracuje se smlouva pro daný typ(y) partnerství
Po podpisu smlouvy oběma stranami proběhne:
- instalace a školení na správné provedení zásahu a obsluhu webové aplikace ONI system, Knihy jízd SPZ 2015 (typ ZS)
- školení služeb a zařízení ONI system (typ OZ)

ONI system je divizí
NAM system, a.s.

NAM system, a.s.

Kontaktní údaje:

U Pošty 1163/13
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Česká republika

Obchodní oddělení ONI system
E-mail: obchod@nam.cz
Tel.: +420 553 036 736

www.nam.cz
www.onisystem.cz

