∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΧΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Το MetaTrak µπορεί
να τοποθετηθεί σε
όλους τους τύπους
οχηµάτων.

Εφαρµογή για πλήρη
έλεγχο του οχήµατος
από smartphone, tablet
και Η/Υ.

Έλεγχος του οχήµατος
µε χιλιοµετρική
καταγραφή και
άµεση µέτρηση της
µπαταρίας του.

Ολοκληρωµένο
σύστηµα προστασίας
σε συνεργασία µε
οποιοδήποτε σύστηµα
συναγερµού.

Προ εγκατεστηµένη κάρτα
sim M2M για αδιάλειπτη
πρόσβαση στην υπηρεσία
και παγκόσµια κάλυψη
χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Αυτονοµία συστήµατος
µε µπαταρία που µπορεί
να κρατήσει έως και
2 ηµέρες.

MAIL

NOTIFICATIONS

SMS

LIVE ONLINE DEMO

Επισκεφτείτε τον σύνδεσµο lite.metatrak.it επιλέγοντας
“demo” για την επίδειξη της εφαρµογής.

AΜΕΣΕΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ /
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΩΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LIVE

ΖΩΝΤΑΝΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μέσω της εφαρµογής έχετε αδιάλειπτη
επαφή µε το όχηµα σας σε ζωντανό χρόνο µε ακριβή χιλιόµετρα κίνησης και την
ακριβή διάρκεια στάσεων ή σταθµεύσεων
που πραγµατοποιεί.

∆υνατότητα αναπαραγωγής αναλυτικών
διαδροµών έως και 3 µηνών επιλέγοντας
την ζητούµενη ηµέρα και διαδροµή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

www.metasystem.gr

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ 2 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΥΣ!

+

Απαιτείται o εντολέας διακοπής κινητήρα B4.1. Μέσω
εντολής από την εφαρµογή για εµπλοκή κινητήρα και
απεµπλοκή στη συνέχεια ή χρησιµοποιώντας το B9.1 για
αυτόµατη εµπλοκή και απεµπλοκή κινητήρα κάθε φορά.

!

Β4.1

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕ

ΓΕΩΦΡΑΚΤΕΣ
Με το MetaTrak µπορείτε να
δηµιουργήσετε γεωφράκτες ωστε να
ξέρετε πότε το όχηµα σας έχει βγει
εκτός της επιθυµητής εµβέλειας.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Απεριόριστη δηµιουργία σηµείων
ενδιαφέροντος (POIS) µε απεριόριστες
ειδοποιήσεις άφιξης, αναχώρησης
και προσέγγισης σε ζωντανό χρόνο µε
notification και email

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ Α∆ΡΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΦΡΑΚΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

www.metasystem.gr

Β9.1

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ METATRAK

• Το Τ42 είναι µια αυτόνοµη
και εξαιρετικά αποδοτική
συσκευή Τηλεµατικής.

SPECS

Τ42

3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

• Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε
µέρος του οχήµατος (καµπίνα
ή χώρο κινητήρα).
Με ελάχιστη κατανάλωση
µπαταρίας (100mA) σε πλήρη
λειτουργία και µηδενική σε
κατάσταση αδράνειας.

Πρόγραµµα χρήσης smart:
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

SPECS

Β4.1

• Ασύρµατος εντολέας για
ειδοποίηση κατά την
ενεργοποίηση συναγερµού
µε παράλληλη δυνατότητα
εντολής διακοπής κινητήρα
του οχήµατος.

SPECS

260€

• Τηλεχειριστήριο για
αυτοµατοποιηµένη
διαδικασία διακοπής
εκκίνησης κινητήρα.

60€

Β9.1

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

• Συµβατό µε το δορυφορικό
Τ42 και οποιοδήποτε
σύστηµα συναγερµού
MetaSystem.

35€

• Η τιµή της συσκευής Τ42 στο πρόγραµµα
smart συµπεριλαµβάνει τον πρώτο χρόνο
χρήσης.

• Σε όλες τις τιµές συµπεριλαµβάνεται
ΦΠΑ 24%

www.metasystem.gr

