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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Satelitní systém pro vyhledávání odcizených vozidel EVO 5 je shodný s
OSVĚDČENÍM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU KONSTRUKČNÍ
ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č. 3053 vydaným Ministerstvem
dopravy a spojů České republiky.

UPOZORNĚNÍ
Tento návod platí pro standardní instalaci provedenou autorizovaným
partnerem ALTEA Czech, a.s. V jednotlivých případech mohou být některé
funkce vyřazeny. Stává se tak na přání majitele z důvodu omezení ze strany
dovozce vozu, případně pro nemožnost provést úplnou instalaci v některých
typech vozidel.

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl vybavit své vozidlo právě naším
dohledovým systémem s internetovou knihou jízd. Při programování
jednotlivých funkcí systému EVO 3 jsme vedle technických možností zařízení
vycházeli z letitých zkušeností v oboru a potřeb našich klientů. Věříme, že
EVO 3 splní Vaše požadavky, kladené na logistický systém a významně
přispěje k zabezpečení vozového parku.

FUNKCE A VLASTNOSTI SYSTÉMU
- pasivní vyhledávací systém s internetovou on-line knihou jízd
- dohledávání vozidla prostřednictvím nonstop dispečinku ALTEA v případě
nahlášení odcizení vozidla
- pravidelná automatická kontrola funkčnosti systému

Funkčnost systému je závislá na dostupnosti signálu GPS pro
určení polohy vozidla a signálu GSM pro komunikaci mezi mobilní jednotkou a
dispečinkem ALTEA Czech, a.s.

- volitelný reřim jízdy: služební/soukromé (instalace přepínače)
- možnost zjištění aktuální polohy vozidla:
dotazem na internetu
prostřednictvím mobilního telefonu
- volitelná identifikace řidiče Dallas čipem
- možné posílení úrovně zabezpečení funkcí SAFE STOP 24
- podrobné mapy Evropy
- systém je plně programovatelný na dálku
- jednoduchá obsluha na internetu z kteréhokoliv počítače,
žádný instalační program
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POPIS FUNKCÍ A VLASTNOSTÍ INTERNETOVÉ
KNIHY JÍZD
Přehled flotily
Uživatel, RZ, číslo jednotky, typ vozidla, poslední kontakt,
datum a čas, aktivita, stav zapalování (vyp/zap), rychlost,
tachometr, stav baterie (V), záznam tankování, SMS dotazy s
historií.
Dohled nad vybraným vozidlem/flotilou
Aktuální poloha, adresní start a cíl trasy, možný záznam
účelu jízdy, přestávky, trasa celého dne, souhrn zobrazených
dat za nastavené období, zobrazení na mapě.

Zobrazení vozidla/flotily na mapě on-line
Aktuální poloha na mapě celé Evropy, zobrazení startu a cíle
trasy, průběhu v bodech, zastávek, celé trasy, nastavení
časového intervalu obměny mapy

Různé úrovně přístupu jednotlivých uživatelů
Typ uživatele (supervizor/administrátor), seznam uživatelů,
přístupy dle typu uživatele, přístupová hesla.
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KREDITNÍ SYSTÉM
Příznivá cena služby dispečinku pro EVO 5 se opírá o kreditní systém.
Po zaplacení ročního poplatku je Vám přičteno 150 kreditních bodů, které
lze využít následujícími způsoby:
Dotaz na polohu z internetu nebo SMS zprávou z mobilního telefonu

1 kredit

Dotaz na polohu vyžádaný telefonicky u operátora dispečinku ALTEA

2 kredity

Nepředpokládáme, že byste s kredity na rok nevystačili. Pokud by se
to přeci jen stalo, kredit lze dokoupit. Nejvhodnější formou je bezhotovostní
platba převodem přesné částky podle ceníku kreditů (aktuálně na), dle Vámi
vybrané výše kreditu na některý z našich bankovních účtů *:
ČSOB: 579324273/0300,
KB:
7508810217/0100,
FIO:
2300070261/2010,
s Vaším variabilním symbolem. Nejpozději následující pracovní den po
identifikaci Vaší platby na našem účtu Vám bude kreditní konto navýšeno o
počet nově předplacených kreditů a obratem na Vaši fakturační adresu
obdržíte příjmový doklad (fakturu) o zaplacení.

* Platí pro rok 2010/2011
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KONTROLA NAD VOZIDLEM
Mobilní telefon
Za pomoci mobilního telefonu se můžete kdykoliv dotázat na aktuální
polohu vozidla. Stačí odeslat příslušný SMS dotaz na SMS modem ALTEA a
naše technika zařídí to ostatní. Tvar SMS dotazu a tel. číslo modemu
naleznete ve svém internetovém profilu.

Individuální nastavení parametrů/filtrace aplikace
Datum a čas - časová zóna, formát času, filtr pro období
Kniha jízd - formát zobrazení (start/cíl), zobrazení pauz, omezení
krátkých cest (1-5 min, 1-5 km), zobrazení 1-7 dnů, řazení jízd, volba
spojnice bodů trasy na mapě.
Nastavení adres - formát adres, zobrazení položek adres.

POZOR: číslo Vašeho telefonu musí být vedeno jako telefon
oficiálního uživatele předmětného vozidla.

Přístup na internet
Aktuální poloha, adresní start a cíl trasy, možný záznam
účelu jízdy, přestávky, trasa celého dne, souhrn zobrazených
dat za nastavené období, zobrazení na mapě.

Export a import dat
Pořízená data lze exportovat ve formátu CSV a PDF, tím i
poskytnout výstupy určené pro finanční úřad.
Hromadný import dat je zajištěn z tankovacího formuláře nebo
přímo z tankovacích karet.

Elektronická kniha jízd umožňuje přehledný výpis jízd vozidla (flotily) za
zvolené období s možností zobrazením on-line polohy na mapě. Ovládání je
přirozené a intuitivní.
Zobrazení vozidla/flotily na mapě on-line
Vstup pro registrované zákazníky je možný zadáním Vámi zvoleného
hesla v kolonkách uživatel a heslo. z kteréhokoliv počítače. Naleznete jej na
adrese www.kdemamauto.cz.
Webová stránka Vám umožňuje kontrolu nad vozidlem, úpravu
Vašich údajů a instrukcí pro dispečink. Zde jsou veškeré informace o
situacích, které nastaly a probíhají u Vašeho vozidla.
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Kniha jízd je účtována a provozována odděleně od služby dispečinku.
Po zadání přístupového hesla oprávněným uživatelem je k dispozici na
internetové stránce www.kdemamauto.cz.
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OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU
Dallas čtečka a čip
Pokud je systém doplněn o Dallas čtečku + čip pro identifikaci řidiče,
musí být příslušný čip přiložen před započatou jízdou. V případě více čipů
(řidičů), jsou možné další identifikace vždy po vypnutém zapalování, tedy
ukončením té předchozí jízdy.

DOSTUPNOST DAT ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD
SIM karta bez GPRS roamingu
V domácí GSM síti je jednotka v on-line spojení se serverem služba
ALTEA, informace o poloze odesílá průběžně. Přenos dat zajišťuje služba
GPRS.
V roamingu si jednotka ukládá data pro knihu jízd do paměti, na
server je pak odesílá, až po návratu do domácí sítě.
Pro případ zjištění aktuální polohy vozidla v roamingu lze využít SMS
dotaz zaslaný z internetu nebo přímo z mobilního telefonu.

Knihy jízd
Pokud u internetové knihy jízd zvolíme přepínač služební/soukromá
jízda, je nutné zvolit správnou polohu přepínače před započatou jízdou. Jinak
je určující poloha, ve které se nachází přepínač při vypnutém zapalování.
K dispozici je na internetové stránce www.kdemamauto.cz.
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SIM karta s aktivním GPRS roamingem
Jednotka vybavení touto SIM kartou zůstává v on-line spojení i mimo
ČR. Pokrytí nyní (01/2010) zahrnuje celou Evropu mimo Moldávie, Černé
Hory a Makedonie. V Bosně a Hercegovině je zvláštní režim.
Služba s touto kartou je účtována k jednotce EVO 3 zvláštní sazbou.
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