HELIOS iCar
Špičkový elektronický GPS systém
na monitorovanie vašich vozidiel.

Čo je HELIOS iCar?
HELIOS iCar je nový produkt z dielne Asseco Solutions (bývalý
Datalock) ktorý je určený pre sledovanie, kontrolu a zabezpečenie
vozidiel alebo iných pohyblivých a statických objektov prostredníctvom internetu. Dokonca aj cez telefón alebo tablet budete mať
on-line dohľad nad vašim vozidlom alebo iným pohyblivým objektom kedykoľvek na ktoromkoľvek mieste na svete.

Ako HELIOS iCar
funguje?
Naši vyškolený technici vám do auta najprv nainštalujú palubnú
počítačovú jednotku ktorej súčasťou je certifikovaný GPS modul.
Potom vám bude na web stránke www.heliosicar.sk zriadené osobné konto do ktorého sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť rovnako jednoducho ako napríklad do vašej e-mailovej schránky. Po
prihlásení budete môcť okamžite v reálnom čase sledovať polohu
konkrétneho vozidla, jeho presnú rýchlosť, smer či nadmorskú
výšku. Môžete si pozrieť jazdy konkrétneho vodiča, stav tachometra, presný čas jeho jazdy alebo dokonca aj presný čas prekročenia
štátnych hraníc a na konci mesiaca napríklad knihu jázd len jednoducho importujete zo systému.

Je HELIOS iCar
bezpečný?
Systém HELIOS iCar je zabezpečený na rovnako vysokej úrovni
ako pri internetovom bankovníctve. Všetky prenosové cesty, ktorými zistené informácie prichádzajú až ku konečnému užívateľovi,
sú chránené kryptovaním dát. Medzi jednotkou a operačným centrom sú dáta chránené kryptovaním s dĺžkou kľúča 128 bitov a
pri prezeraní informácií webovým prehliadačom sú dáta chránené
prostredníctvom protokolu SSL.

Aké ďalšie výhody
má HELIOS iCar?
uplatnenie si až 100% z nákladov na pohonné hmoty!
zníženie nákladov na prevádzku vozidiel až o 30%
rýchla návratnosť investície
kontrola prejdených kilometrov
kontrola spotreby paliva
grafická kontrola jazdy na podrobnej mape
automatické spracovanie knihy jázd
voľba typu jazdy súkromná/služobná
podpora pri vyhľadávaní odcudzeného vozidla
automatické generovanie dát pre knihu jázd
dohľad nad systémom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
lepšie dodržiavanie pracovnej doby a prestávok
stály upgrade systému výrobcom
zvýšenie šance na dohľadanie odcudzeného vozidla

Aké má HELIOS iCar
ešte funkcie ?
 ripomenutie návštevy servisu pri prekročení nastavených kilp
ometrov alebo motohodín, pri nutnosti technickej kontroly vozidla a pod.
zobrazenie pozícií vozidiel na mape - pre rýchly prehľad alebo
pre služby dispečingu
používateľské nastavenia prístupových práv, pridávanie ďalších
vozidiel používateľom zo systému
vkladanie používateľských bodov záujmu - hotely, čerpacie stanice, pobočky a pod
ON-LINE prehľad jázd - denný alebo jednotlivé jazdy
OFF-LINE prehľad jázd vytvorený zo SMS dopytov používateľa pre jednotky bez GPRS alebo pre vozidlá v roamingu
načítanie informácií o čerpaní pohonných hmôt z CCS kariet
evidencia servisných zásahov
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