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КакВи помагаме

Ситуациикато тазимогатда самногоразочароващии вредни
заВашатафирма, не самофинансово, нои защото
подкопаватдовериетона клиентав бизнесаВи.

ЧрезКонтролна достъпанаFrotcom можетеда подсигурите
достъпадо товарана Вашетопревозносредство.

Датчик за вратае прикрепенкъмвсякавратанаВашето
полуремаркеиливан. Всекипът, когатоврататасе отвориили
затвори, Frotcom незабавно горегистрираиобновява
информациятаза състояниетона врататана превозното
средство.

Ползи

Реагирайтенезабавно
ВиеишофьорътВиможедаполучитенезабавнасигнализация, 
когатодадена вратасе отвориизвънразрешенитеместа, което
щепозволинаВас илинашофьорадареагиратеиизбегнете
загуби.

Подобретекачествотона услугата, коятопредлагатена
клиентите си
Предотвратетеоткраднатилиповреден товар, кактои
проблемисдоставката.

Лесенмонтажибезнуждаотподдръжка
(безжичнаверсия)
Без кабели, коитомогатда се повредятилипречупят; лесно и
рентабилномодернизиране.

Спестетепари
Нямада сеналагада възстановяватеоткраднатастокаилида
обезщетяватеклиентитеси.

Контрол на достъпа
Вие решавате кой влиза и какво излиза

Когатопревозвате ценни стоки и трябва да контролирате достъпа до вътрешността на полуремарке или ван, 
Контрол на достъпана Frotcom е най-добрият избор.

Намястотона доставка установявате, че
частоттоваралипсва. Не знаетекъде, 
кога или как се е случило. Ключалкатана
врататана полуремаркетоизглежда е
пипана. Трябва да обезщетитеклиента, 
койтоочевидно е много разстроен.

Освен товаможеданастроитеFrotcom така, чеда Виизпраща
известие, когатоврататае отворенаизвънопределените за
товаместа. Можетенапримерда зададете, че отварянетона
врататае разрешеносамовъвВашиясклади в точкитеза
доставкана клиента. Всякоотварянена врататаизвънтези
местоположения, щеактивираалармаищеВиизпрати
мигновеноизвестие.

Можедаполучитетазиинформацияпо имейлиличрезSMS 
(поизбор) ида реагиратенезабавно. Накартатащеможеда
видитекъдеебилаотворенавратата.



Как работи

Ариан Куамили
Търговски представител - Sharrcem -Косово

Устройства и аксесоари

Датчик за врата (версия с кабел)
Модел: DOS-1 

Датчикът за отворена врата използва магнитен превключвател, зада засече
веднага отварянето на вратата на товарното отделение.

Датчик за врата ипредавател (безжична версия)
Модел: WDOS-1 

Безжичната версия надатчика заотворена врата семонтира много по-лесно и
бързо. Тяизползва радио честота, зада предава състоянието на вратата.

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват
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• Аларми
• Контролна температурата

• Аларма чрезпаник бутон
• Проследяване наактиви

• Frotcom TV
• Проследяваненапревознотосредствои

наблюдениенадатчиците

Сензорза отворенаврата Положениенавратата -отворена/затворена
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„Frotcom ни помага да контролираме нашите ремаркета, като същевременно
подобряватранспортния процес до клиентите ни и гарантира пристигане на

шофьорите ни навреме.“

Всекидатчик за вратасе състоиотдве части: магнити
превключвател. Магнитъте закрепенкъмвратата. 
Превключвателяте закрепенкъмрамкатана вратата.

В зависимостот съответнатапозициянамагнитаи
превключвателя, превключвателятщеотвориили затвори, 
кактогоправивратата. Товапозволявада се разбередали
врататае отворенаили затворена.

След катопревключвателятбъде свързансGPS устройството
наFrotcom, тезипроменище се засичати изпращатв центъра
заданнинаFrotcom.

Катоалтернативаможедабъдемонтиранабезжичнаверсия, в
коятокомуникациятамеждудатчикана врататаиGPS 
устройствотосе установявачрезрадиочестота (RF), с помощта
набезжичен предавател, койтое закрепенкъмдатчикана
врататаи безжиченприемник, койтое закрепенкъмGPS 
устройството. Товаправимонтиранетоиподдръжката
значителнопо-лесни, по-бързии по-рентабилни.

След катоинформациятаотдатчикана врататапристигнев
центъразаданни, Frotcom щеактуализирасъстояниетоза
отворенавратанапревознотосредствоищепровериза
аларма, коятоможеда сте задали.

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТМЕНИДЖМЪНТ
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