CHYTRÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
Zaparkovali jste auto a odešli? A máte jistotu, že ho najdete ve stejném stavu a na stejném místě až se vrátíte? Určitě
znáte ze svého okolí případy, kdy byla auta poničená – odřený lak, uražené zrcátko, ukradená kola nebo rovnou celý vůz.
Chcete mít své auto pod kontrolou?
Řešením pro vás je moderní technologie online zabezpečení vozidla ONI system. O veškerých situacích, kdy se s autem
děje něco nekalého, vás informujeme SMS zprávou nebo emailem. Zároveň máte možnost si okamžitě zobrazit aktuální
polohu vozidla na mapě v mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku.

Automatické hlídání vozidla, které snižuje riziko odcizení
VÝHODY ŘEŠENÍ:

ZABRAŇTE
KRÁDEŽI
VAŠEHO
VOZIDLA

poskytuje okamžité informace o podezřelé manipulaci s vozidlem
prostřednictvím SMS a emailu
funguje i při pokusech o odpojení hlavní baterie
dá se napojit na autoalarm vozidla
sami určíte konkrétní řidiče, kteří mohou s vozidlem jezdit a zobrazíte si
styl jejich jízdy. Bez identifikace RFID čipem řidič nenastartuje
Pokročilé poplachové funkce

Krádež kol

Odtah vozidla

Udalost ONI: AKTIVOVAN
VSTUP Kufr otevren,
vuz: NAM AC Sledovani Golf,
cas: 1.9.2016 7:05:52.
7:07

Nehoda na parkovišti

Udalost ONI: Objekt:
A90801A-Auto X6
cervene NAM obchod
Zprava: Nehoda na
parkovisti Info: Dispecink
ONI tel. 737900300
cas: 1.9.2016 7:05:52.
7:07

Externí alarm

Havárie

Tichý poplach

BUĎTE VY A VAŠE AUTO V BEZPEČÍ
Kolikrát už se vám stalo, že přijdete k autu a máte poškrábané dveře,
promáčklinu na kufru, odřený blatník nebo rozbité světlo?
S GPS jednotkou ve vozidle poplachovými funkcemi od ONI system se o každé takové události rychle dozvíte. Jednotka
sama nahlásí, že se něco děje a dává vám tam šanci rychle reagovat. Pokud se spoléháte na vlastní autoalarm, předá vám
GPS jednotka informaci o jeho spuštění. Kromě toho se o vás a vaše spolujezdce postaráme v případech, kdy dojde k vážné nehodě. Jednotka rozpozná velké přetížení a sama odešle zprávu na centrální dispečink ONI system. Zavoláme Vám.
Pokud se nám nepodaří telefonicky ověřit, že jste v pořádku, a nehrozí vám nebezpečí, vyšleme sami na místo záchranné
složky.

MĚJTE SVÉ AUTO POD KONTROLOU
OTEVŘEL VÁM NĚKDO KUFR?

Udalost ONI: AKTIVOVAN
VSTUP Kufr otevren,
vuz: NAM AC Sledovani Golf,
cas: 1.9.2016 7:05:52.
7:07

SMS do 15 sekund

vozidlo je napadeno zlodějem,
který se chce dostat k vašim 		
cennostem
Udalost ONI: Objekt:

GPS A90801A-Auto
jednotka ve X6
vozidle
vyhodnotí
a odešle
cervenenarušení
NAM obchod
Zprava: Nehoda na
zprávu
parkovisti Info: Dispecink

do 15ONI
sekund
vám doručíme
tel. 737900300
cas: 1.9.2016
upozornění,
že s7:05:52.
vozidlem
někdo
manipuluje
7:07
obratem můžete zkontrolovat
vozidlo a zajistit narušitele
vozidlem není možné odjet,
protože jednotka zabraňuje
nastartování
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