CELOEURÓPSKY
satelitný vyhľadávací systém
odcudzených vozidiel
Prečo vyhľadávací systém Connex
 Jedinečný celoeurópsky satelitný vyhľadávací
systém odcudzených vozidiel využívajúci GPS,
GSM a internetové technológie.
 Ochrana Vášho súkromia je zabezpečená tým,
že poloha vozidla môže byť zistená pracovníkmi
pultu bezpečnostnej služby len po odcudzení
vozidla.
 Prenos informácie o GSM rušení na pult
bezpečnostnej služby.
 Všetky sytémy majú integrovaný záložný
akumulátor, ktorý zaisťuje funkciu aj pri
odpojení hlavného akumulátora vozidla.
 Stráženie v Európe a v Rusku s viac ako 250 000
užívateľmi.

Pult bezpečnostnej služby Securitas
 Zaisťuje 24 hodinovú ostrahu vozidla.
 Je on-line prepojený s bezpečnostnými
agentúrami vo viac ako 36 krajinách Európy.
 V súčasnej dobe stráži v Českej republike a na
Slovensku viac ako 5000 aktívnych
zákazníkov.

SIM karta Vodafone

 V Európe garantuje vzájomnú spoluprácu s viac
ako 300 operátormi (na Slovensku karta
zaisťuje trojnásobné istenie prenosu poplachu
pri výpadku siete ktoréhokoľvek GSM
operátora O2, Orange, T-Mobile).

YELLOW
Služba určená pre zákazníkov
požadujúcich maximálnu jednoduchosť
a pohodlnú obsluhu.
Prostredníctvom GPS a GSM
technológií zaisťuje maximálnu ochranu
vozidla v spolupráci s pultom
bezpečnostnej služby v rámci celej
Európy.
Aktívny systém automaticky rozpoznáva
neoprávnený pohyb vozidla s
vypnutým zapaľovaním a spustí
protikrádežovú procedúru
Užívateľ môže v užívateľskej aplikácii
prostredníctvom mobilného telefónu
alebo PC využívať službu lokalizácie
vozidla a nastavenia špeciálnych
režimov.

 Zaisťuje maximálne pokrytie a optimálnu
prenosovú rýchlosť.

 100% spoľahlivý a veľlmi rýchly dátovy prenos
poplachu (do 15 sekúnd).
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Služby poskytované v rámci produktu Yellow
ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA


Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe, vrátane Ruska



Automatický prenos poplachových správ na pult bezpečnostnej služby





Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla
Pokus o poškodenie jednotky Connex
Záložná batéria jednotky Connex

FUNKCIE DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM PULTU BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
 Lokalizácia vozidla v prípade krádeže
 Nastavenie servisného režimu
 Nastavenie transportného režimu
UŽÍVATEĽSKÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ POUŽITÍM WEBOVEJ / UŽÍVATEĽSKEJ APLIKÁCIE





Lokalizácia vozidla
Nastavenie servisného režimu
Nastavenie transportného režimu
Nastavenie jazyka a hesla

Lokalizácia
vozidla

Servisný
režim

Transportný
režim

www.cobraconnex.sk
info@cobraconnex.sk
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