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A SkyShield 
járműkövető rendszer 
a GPS/GSM illetve az online térkép-
technológiát ötvözi, így nincs 
szükség különálló programokra, 
térképszoftverre, a keretrendszer 
használata ráadásul könnyen 
elsajátítható.

A rendszer lényegét az 
adatok és a statisztikák 
képezik, illetve ezek egyszerű 
hozzáférhetősége. A SkyShield 
API segítségével vállalatirányítási 
rendszere könnyedén és 
biztonságosan kaphat részletes 
információkat a járművei által 
megtett útvonalak, illetve 
menetlevelek bármely adatáról.

A SkyPlatform 
kezelőfelülete letisztult, 
jól „kézre áll”, átlagos számítástechnikai 
tudással is könnyen átlátható. A 
rendszer internetböngészőn keresztül 
irányítható, így szinte bármilyen 
(internet eléréssel rendelkező) 
számítógépen illetve tableten 
használható.

HOGYAN 
MűköDIk?

      

Számítógépéről 
vagy mobiltelefonjáról 
mindig percre pontos információkat 
láthat járművei helyzetéről. Ha 
járműve mozgásban van, azt is 
láthatja, milyen irányba, mekkora 
sebességgel halad, mióta mozog, 
hány kilométert tett meg az utolsó 
megálló óta stb.

Adatokkal szolgál 
a flotta működésének, 
útvonalainak optimalizálásához, 
így ön üzemanyagköltséget 
takaríthat meg!



MiéRT ElőNyöS 
A SkySHIElD 
jáRMűkövEtő 
RENDSzER?

Ezáltal nyomon 
követheti, hogy munkatársai 
milyen útvonalat járnak be, 
így  kiszűrhető az esetleges 
nemkívánatos magáncélú 
használat, pontos munkaidő 
elszámolás készíthető, továbbá 
a rendszer menetlevelet generál 
önnek.

Amennyiben önnek 
kontinentális Európa szintű 
monitoringra van szüksége, 
nemzetközi csomagunkat önnek 
találtuk ki, roppant kedvező 
összegért!

lopásvédelem: 
a műholdas követésnek hála, 
amennyiben a gépjárművet 
eltulajdonítják, a tettesek 
könnyen megtalálhatók 
lesznek a GPS technológia, 
illetve a GSM háromszögelés 
segítségével, ráadásul ha 
az eszközt hatástalanítják 
a központ azonnal értesül a 
kapcsolat megszakadásáról, ezzel 
egyidőben értesítve önt is!

A Skytracker belső 
akkumulátorral 
rendelkezik, mely 48 órán 
keresztül képes üzemeltetni az 
eszközt önálló módon!

A Skytrackert 
óriási belső 
memóriamodullal (1GB) 
láttuk el, így teljesen kizártuk az 
adatvesztés lehetőségét, a GSM 
sötétzónákban is!



AlAP-
SzolGáltAtáSok

Platform független kezelőfelület 
iPhone/iPad/Android kompatibilitás

Valósidejű nyomon követés:  Belföldön 
egyedülálló 10 másodperces mintavételezési 
idővel, kontinentális Európa többi részén 30 
másodperc

Támogatott járművek:  robogó, motor, 
személygépjármű, tehergépjármű, 
munkagép, vontatmány, stb.. (működési 
feltétel a bementi feszültség: 9-36V)

Munkaidő elszámolás, útnyilvántartás 
generálása, statisztikák, grafikonok (akár 
egyedi igényeknek megfelelően)

Valós idejű állapot megtekintés térképen (áll/
mozog/várakozik)

Komplex flottakezelő modul, emlékeztető 
funkcióval (műszaki vizsga lejárat figyelés, 
időszakos karbantartások kezelése, éves 
futási keret, stb..)

Megtett szakaszok/megállók felrajzolása 
térképre (aktuális nap, adott nap/hét/hónap)

A rendszerben tárolt adatok bármeddig 
visszakereshetőek, mindenféle korlátozás 
nélkül

A SkyShield API biztonságos csatlakozást 
biztosít vállalatirányítási rendszerekhez, 
például partnertörzs szinkronizáció 

SMS, IVR hanghívás és e-mail riasztások (pl. 
vontatásriasztás, illetéktelen ajtónyitás, 
tetszőlegesen beállíthatóak a riasztási 
események)

Azonnali gépjármű blokkolás akár online 
felületről, akár SMS-ben

Díjmentes mini SOS gomb (sofőr által 
könnyen hozzáférhető a pánik gomb)

Geo-Kerítés (zóna elhagyása esetén SMS 
riasztás, akár járműtiltással)

Sebességfigyelés, TimeTrap, REPLAY funkció 
(adott időpontra való visszakeresési opcióval)

Összekapcsolható a gépjármű saját 
riasztójával (SMS értesítés riasztáskor)

SkyACCESS RFID vezetéknélküli modul 
(sofőrazonosítás, indításgátlás amennyiben a 
transzponder kártya nincs jelen)

Adatkiolvasás FMS/OBD/CANBUS modul 
segítségével, közvetlenül a gépjármű 
fedélzeti számítógépéből (pl. fogyasztás, 
üzemanyagszint, motor fordulatszám, 
hibakódok, kilóméteróra állás, stb..) 

Partnerkezelés, címfelismerés 
(útnyilvántartáshoz)

Pozíció és egyéb adatok lekérdezése akár 
SMS-ben

Gépjármű tetszőleges szenzorainak figyelése 
6 db-ig (bármely ajtó, csomagtér/raktér ajtó, 
kézifék stb...)

SkyTS hőmérő modul, hőmérséklet garantált 
áru monitoringjához (mérési tartományunk 
egyedülálló: -49 és +100 oC között mér)



HAViDíJ
Egy éves szerződéskötés és 
belföldi használat esetén

Egy éves szerződéskötés és 
nemzetközi használat1 esetén

•	 SkyPlatform használata
•	 Flottakezelő modul használata
•	 Gépjármű saját szenzorjainak figyelése (pl.: ajtók állapota)
•	 Gépjármű blokkoló modul beszerelése és használata
•	 SkyACCESS immobilizer funkció
•	 vontatás/elmozdítás érzékelés
•	 SkyCAN CoNNECt adatok továbbítása
•	 Skytracker memória modul (1GB)
•	 Riasztóval történő kommunikáció kiépítése
•	 Pánik gomb beszerelése és használata
•	 zónák létrehozása/menedzselése
•	 Felhasználók létrehozása
•	 Replay, időbeli visszakeresés
•	 timetrap funkció
•	 Értesítések, riasztások SkyPlatform felületen, emailben

1 44 ország: EU tagállamai, Svájc, Horvátország, Norvégia, Lichtenstein, Izland, Szerbia, Macedónia, Ukrajna, Törökország, egyéb országok!
Áraink nettó módon értendőek, az árváltozás jogát fenntartjuk, illetve egyedi elbírálás alapján változhatnak.

Egyszeri belépési díj, Skytracker eszköz beszereléssel együtt:         

Egyszeri opcionális díjak:
SkyACCESS vezeték nélküli gépjárművezető felismerő modul:
SkyACCESS ID transzponder kártya (elemnélküli, passzív):  
SkyCAN CoNNECt modul:  
SkytS raktér hőmérsékletet figyelő szenzor:  

Egyéb díjak:
Cégen belüli másik gépjárműbe történő átszerelési költség: 
Szolgáltatás tesztelése egy hónapig (beszerelési költséggel együtt):  

3.990,-  7.990,-  
49.990,- HUF / gépjármű

19.990,- HUF  / gépjármű     
1.000,- HUF  / kártya

19.990,- HUF / gépjármű 
9.990,- HUF / gépjármű 

19.990,- HUF / gépjármű
19.990,- HUF / gépjármű

Havidíjaink egy éves szerződéskötés mellett érvényesek, 10 gépjármű felett azonban mennyiségi  
kedvezményünk értelmében 10% kedvezményt tudunk biztosítani.

Értesítések, riasztások SMS-ben:                20 HUF / SMS  -  belföldi szám esetén 
               40 HUF / SMS  -  nemzetközi szám esetén

Értesítések, riasztások IvR hanghívással:            érdeklődjön!
SkyCAN CoNNECt integrálása CAN/FMS rendszerekhez:          érdeklődjön!

DÍjM
ENtES

0 HUF



EléRHETŐSéGEiNK:
SkyShield Magyarország kft.
Cím: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
telefon: +36 70 377 5347
Fax: +36 23 344 918
E-mail: info@skyshield.hu

www.skyshield.hu

AZ ÖN KAPcSOlATTARTóJA:


