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Váš
oficiálny
partner

KeetecSat

GPS monitoring

Oficiálny partner pre povinné vybavenie autoškôl
schváleným identifikačným a monitorovacím zariadením.

by

pre splnenie zákonnej
povinnosti je nevyhnutné
Identifikačné zariadenie
vozidla* autoškoly:
zabudované GPS monitorovacie zariadenie monitoruje priebeh
každej cvičnej jazdy
každý člen posádky vozidla sa identifikuje vlastnou pridelenou
identifikačnou kartou:
vo vozidle sa identifikuje inštruktor autoškoly
pri každej jazde sa identifikuje účastník kurzu, ktorý 		
vedie motorové vozidlo
umožňuje vyhodnotiť pripojenie prívesného vozíka
automaticky prenáša všetky údaje o identite posádky vozidla
a priebehu jazdy do jednotného informačného systému
potvrdenie identifikácie prebehne akusticky a vizuálne

Identifikačné zariadenie učebne,
ktoré zabezpečuje:
identifikáciu inštruktora
identifikáciu všetkých účastníkov v učebni
následné vyhodnotenie absolvovaných vyučovacích hodín
potvrdenie identifikácie prebehne akusticky a vizuálne

Identifikačné zariadenie
trenažéra, ktoré zabezpečuje:
identifikáciu inštruktora
identifikáciu všetkých účastníkov prítomných na trenažéri
vyhodnotenie absolvovaných vyučovacích hodín na trenažéri
potvrdenie identifikácie prebehne akusticky a vizuálne

* vhodné pre všetky druhy výcvikových vozidiel: osobné, dodávkové, nákladné vozidlá, autobusy, motocykle, traktory
Povinnosti pre prevádzkovateľov autoškôl:
Podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý aktuálne upravuje Vyhláška č. 45/2016 sú všetky autoškoly povinné do 30. novembra
2016 vybaviť výcvikové vozidlá, učebne aj trenažéry identifikačným zariadením.
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Nad rámec zákonnej
požiadavky môžete získať
Rozlišovanie služobných
a súkromných jázd
Pripojenie prepínača na rozlišovanie služobných a súkromných jázd k GPS
jednotke umožní vodičovi nastaviť typ jazdy. Užívateľ získava okamžitú
informáciu akú jazdu vodič vykonáva, typ jazdy sa premietne aj do
reportov.

Zjednodušenie
administratívy
Automatické generovanie elektronickej knihy jázd odbremení vodičov
od povinnosti vypisovania ručných kníh jázd (stasiek). Pracovníci
ekonomického oddelenia využijú automatické generovanie cestovných
príkazov a výpočet diét pri pracovných cestách.

presný stav tachometra
a presnú spotrebu paliva *
Vo vybraných modeloch vozidiel dokáže prídavný modul získavať
informácie priamo z palubného počítača vozidla. Systém tak využíva
presný stav tachometra, čím odpadá nutnosť vykonávať korekcie
tachometra v monitorovacom systéme. Ďalej získava informácie o aktuálnej
hladine paliva, o presnom množstve spotrebovaného paliva za každú jazdu
a následne vyrátava aj priemernú spotrebu paliva.
* je potrebné vopred overiť kompatibilitu s vaším vozidlom

Komfort používania systému zabezpečuje montáž a servis na celom
území SR priamo u zákazníka, bezplatné školenia, hot-line pre
poradenstvo a technickú pomoc, náš zohraný a skúsený tím.

Infolinka: +421 918 80 20 80
technická podpora: +421 918 80 70 60

www.gpspreautoskoly.sk
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Ďaľšie výhody
GPS monitoringu
Uplatnenie
nadspotreby paliva
Na vozidlo ktoré je vybavené GPS
monitorovacím systémom a poskytuje
údaje o hladine a spotrebe paliva je
možné uplatnenie nadspotreby paliva.
Zdokladovaná nadspotreba PHL je
daňovo uznaná v plnej výške na základe § 19, zákona č. 60/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Odbúranie
nepovolených
súkromných jázd
Zavedením GPS monitoringu vzniká
psychologický efekt pre vodičov, ktorí si
už nedovolia vykonávať súkromné jazdy
monitorovaným služobným vozidlom.
Zamedzí sa tak zneužívanie vozidla na súkromné účely, dôjde k zníženiu
celkovo najazdených kilometrov a k úspore paliva. Zároveň sa predlžujú
servisné intervaly a odďaľuje sa reálne opotrebenie vozidla, čo sa
prejaví v priamych úsporách na vozidlo.

Zníženie nákladov
na prevádzku vozidla
až do 30%
Podľa reálnych skúseností našich
zákazníkov tvorili čierne jazdy pred
zavedením monitoringu až 30%
z celkového počtu najazdených kilometrov. Odbúraním čiernych jázd
a zefektívnením prepravy môže majiteľ služobného vozidla získať až 30%
úsporu dovtedajších nákladov na prevádzku a údržbu vozidla.

4

presné informácie o každej jazde vozidla
meno vodiča priradené ku každej jazde
vyhodnotenie rýchlosti pri prejazde kritickými úsekmi - zákrutami,
križovatkami, železničnými priecestiami
farebné zobrazenie trasy podľa nastavených rozsahov rýchlostí pre kontrolu
dodržiavania max. povolenej rýchlosti
funkcia hromadného zobrazenia trás viacerých vozidiel na mape
možnosť sledovať akým štýlom účastník kurzu vedie vozidlo, vyhodnotiť jeho
pokrok pri ovládaní vozidla
prehľadná správa vozového parku
automatické upozornenie na blížiace sa servisné prehliadky
výstražné upozornenia na aktuálny stav vozidla

Použitím doplnkového modulu je
možné vyhodnocovať:
aktuálny stav tachometra - odpadá nutnosť ručnej korekcie
aktuálnu hladinu paliva
celkovú spotrebu paliva
otáčky motora - vyhodnotenie priebehu otáčok pre každé vozidlo
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návratnosť
investície už do
mesiacov

GPS monitorovací systém
pre autoškoly
monitorovací systém KeetecSAT je
jedným z najmodernejších on-line
GPS monitorovacích systémov určený
na monitorovanie polohy osobných,
dodávkových, nákladných vozidiel, alebo
pracovných strojov. GPS monitoring
KeetecSAT poskytuje množstvo užitočných
funkcií a reportov zameraných na správu
vozového parku.

Užívateľ dokáže systém KeetecSAT obsluhovať
jednoducho cez prehľadné webové
rozhranie, alebo prostredníctvom mobilnej
aplikácie pre zariadenia Android alebo iOS.

Starostlivosť o zákazníka
	Nepretržitá linka technickej podpory KeetecSAT
HOTLINE 24 hodín 365 dní v roku
Garantovaná funkčnosť systému
	Montáž v rámci SR
	Možnosť montáže aj priamo u zákazníka
	Bezplatné školenia

Starostlivosť o monitorovací systém
Pravidelné aktualizácie systému
	Oficiálne Google mapové podklady v cene paušálu
Systematické zapracovávanie požiadaviek existujúcich
alebo potenciálnych zákazníkov

	Vývoj nových funkcií vychádzajúcich z požiadaviek
z trhu
	Aktualizácie súvisiace so zmenami legislatívy

7

BA, TT
Miroslav Kling

ZA, TN
Marcel Meravý

tel.: +421 2 53 417 415
mobil: +421 910 950 186
e-mail: kling@tssgroup.sk

tel.: +421 32 744 59 21
mobil: +421 915 831 760
e-mail: meravy@tssgroup.sk

BB, NR
Mgr. Juraj Brezina

KE, PO
Mgr. Dávid Hudzik

tel.: +421 32 744 59 21
mobil: +421 915 919 540
e-mail: brezina@tssgroup.sk

tel.: +421 32 744 59 21
mobil: +421 915 831 743
e-mail: hudzik@tssgroup.sk

Infolinka: +421 918 80 20 80
technická podpora: +421 918 80 70 60

www.gpspreautoskoly.sk

