Základná charakteristika systému Connex
Ako to funguje
•

•

•
•

•

V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom sa odošle signál na pult bezpečnostnej služby,
ktorá zabezpečuje 24-hodinové stráženie vozidla na území Slovenskej republiky. Podľa
špecifikácie služby je tento signál odoslaný automaticky alebo je možné kontaktovať pult
bezpečnostnej služby telefonicky na 24 hodinovej zákazníckej linke s požiadavkou na dohľadanie
vozidla.
V prípade, že pult bezpečnostnej služby obdrží automaticky generovanú poplachovú správu zo
zariadenia je kontaktovaný užívateľ vozidla pracovníkom pultu bezpečnostnej služby pre
overenie, či sa jedná o skutočnú krádež vozidla alebo o falošný poplach.
V prípade potvrdenia krádeže užívateľom vozidla, kontrolu nad vozidlom preberá pult
bezpečnostnej služby.
Pult bezpečnostnej služby vykoná štandardnú protikrádežovú procedúru (aktivácia blokovania
motora, sledovanie a dohľadanie vozidla...). Pult bezpečnostnej služby je prepojený online s
partnerskými bezpečnostnými agentúrami Connex v iných krajinách.
Konkrétne postupy sa môžu líšiť v jednotlivých krajinách podľa príslušnej miestnej legislatívy.

Použité technológie
•
•

•
•
•

Bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému zaručuje hlavný server umiestnený vo Švajčiarsku.
Špeciálna SIM karta VODAFONE garantuje automatický roaming vďaka partnerstvu s viac
ako360 mobilnými operátormi po celej Európe, čo znamená, že služba využíva dostupnú sieť
všetkých operátorov bez ďalších poplatkov. V prípade že zariadenie stratí signál jedného z
operátorov, automaticky sa pripája na inú dostupnú sieť.
Na lokalizáciu vozidla slúži miniatúrny nízkoenergetický GPS modul konštruovaný popredným
svetovým dodávateľom lokalizačných technológií.
Spojenie jednotky so serverom zabezpečuje GSM modul Cinterion, ktorý patrí medzi
najspoľahlivejšie, má malé rozmery, nízku váhu a spotrebu.
Mapové zobrazenie využíva pre dosiahnutie najpodrobnejších detailov podklady od popredných
svetových dodávateľov digitálnej kartografie, dodávateľov dát pre rozvoj informačných systémov
a geografických lokalizácií.
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Ako je zabezpečená služba Connex v SR
•

•

•

Spoločnosť Vodafone Automotive Technologies sa špecializuje na oblasť
zabezpečenia vozidiel. Viac ako 30-ročné skúsenosti využila pri konštrukcii
technologicky vyspelého zariadenia. Elektronický systém Connex bol navrhnutý a
vyrobený firmou Cobra Automotive Technologies, ktorá spĺňa požiadavky systému
riadenia kvality ISO 9001 a od roku 2003 taktiež požiadavky nových stanov ISO
TS16949, určených pre automobilový priemysel. Vodafone Automotive Technologies
Group je významná Európska spoločnosť v oblasti elektronického zabezpečenia a
ochrany automobilov. Spoločnosť bola založená v roku 1973 v Talianskom Varese.
Cobra je významným dodávateľom zabezpečovacích zariadení a parkovacích senzorov
pre popredné Európske a Japonské automobilky, ktoré produkty Vodafone Automotive
používajú v prvovýrobe a ako svoje originálne ríslušenstvo. Autoalarmy, parkovacie
senzory a príslušenstvo Vodafone Automotive sú určené pre osobné a nákladné vozidlá
a motocykle. Vodafone Automotive je zastúpený prostredníctvom siete viac ako 40tich distribútorov na trhoch Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. V jednotlivých
krajinách je služba zabezpečená prostredníctvom regionálnych poskytovateľov služieb
a národných bezpečnostných agentúr, ktoré zdieľajú túto infraštruktúru
Dodávateľom služby Connex a distribútorom zariadení v Slovenskej republike je
spoločnosť ELPOOL s.r.o. v spolupráci s regionálnym poskytovateľom služby
pre územie českej a slovenskej republiky firmou F&B Company s.r.o.
Nepretržitý dohľad zabezpečuje Securitas ČR s.r.o., dcérska spoločnosť švédskej
bezpečnostnej agentúry Securitas AB, ktorá je v súčasnosti najväčšiou firmou na svete
v oblasti komerčného zabezpečenia..

Montáž zariadenia
•
•

•

Správna činnosť zariadenia a úroveň zabezpečenia vozidla je vo veľkej miere závislá
od kvalitnej montáže zariadenia.
Montáž zariadení Connex je prevádzaná výhradne v autorizovaných montážnych
strediskách. Sieť montážnych stredísk je tvorená vybranými montážnymi firmami,
ktoré sa profesionálne zaoberajú touto činnosťou a predajcami vozidiel.
Podmienkou pre zaradenie do siete montážnych stredísk Connex je splnenie
technických a personálnych predpokladov a absolvovanie školenia.

Distribútor zariadení a dodávateľ služby pre Slovenskú republiku:

Výrobca a prevádzkovateľ systému:

Elpool s.r.o. Južná trieda 78, Košice,
040 01

Vodafone Automotive Technologies

+421 55 676 0703
info@cobraconnex.sk
www.cobraconnex.sk
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