
Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. 

Olsztyńska firma posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w branży elektroniki samochodowej a 
od 1998 roku instaluje oraz wdraża sprzęt telematyczno telemetryczny w obiektach ruchowych  
pragnie zaoferować Państwu  bardzo wydajny i niezawodny system zarządzania flotą pojazdów oparty 
na technologii GPS i GSM, który umożliwia optymalizację pracy i kosztów związaną z transportem 
samochodowym oraz może stanowić doskonałe zabezpieczenie antykradzieżowe.

System pozwala na bardzo dokładne lokalizowanie pojazdu na mapie, podaje jego pozycje z 
uwzględnieniem konkretnej ulicy, numeru czy kodu pocztowego. Pozycjonowanie pojazdu może 
odbywać się w czasie rzeczywistym dzięki czemu wiemy z jaką prędkością porusza się nasz pojazd, ile 
ma w danej chwili paliwa, o której godzinie wyjechał i jaki pokonał dystans od włączenia silnika. 

W każdej chwili mamy możliwość wglądu w historię tras pojazdu, postojów, tankowań i spalania 
paliwa w oparciu o konkretne dane z uwzględnieniem daty i godziny 24 na dobę. Daje to możliwość 
pełnej kontroli pojazdów i pozwala na optymalizacje jej pracy co rodzi oszczędności. 



Największą zaletą systemu jest jego bezobsługowość. Klient może dokonać jednorazowej konfiguracji 
a system sam będzie informował o przebytych  trasach, postojach, tankowaniach i ubytkach paliwa a 
także zdarzeniach alarmowych związanych z autem poprzez raport mailowy: dzienny, tygodniowy, 
miesięczny lub SMS. 

Lokalizator może zostać zamontowany w każdym pojeździe posiadającym akumulator. Oferujemy 
możliwość montażu w pojazdach:

 Osobowych

 Ciężarowych

 Maszynach budowlanych i specjalnych

 Koparkach, ładowarkach

 Ciągnikach rolniczych

 Motocyklach

 Quadach



 Łodziach, jachtach

 Samolotach

 I innych

Zastosowanie systemu lokalizacji już w jednym pojeździe pozwala:

 Zabezpieczyć pojazd, jego ładunek i kierowcę

 Obniżyć znacznie koszty jego utrzymania elemiminując zbędne przebiegi

 Kontrolować spalanie pojazdu, tankowania i ewentualne ubytki 

 Zwiększyć efektywność pracy kierowcy 



Poniżej przedstawiamy opis wybranych możliwości systemu:

 Stała łączność z pojazdem on-line poprzez  aplikację, do której dostęp ma tylko klient

 Możliwość konfiguracji urządzenia do przesyłania informacji o wszystkich zdarzeniach 
związanych z autem na 2 numery telefonów

 Tworzenie dodatkowych operatorów  do obsługi systemu, przydzielanie im loginów i haseł 
np. Oddzielny profil dla właściciela i oddzielny dla logistyka. 

 Monitorowanie pozycji pojazdów podczas jazdy i postoju z dokładnymi danymi  ostatniej 
aktywności

 Autoryzacja kierowców przez zainstalowanie czytnika identyfikatorów – przydzielenie 
konkretnego identyfikatora do konkretnego kierowcy

 Możliwość wprowadzenia do systemu wszystkich danych pojazdu takich jak marka, model , 
badania techniczne, ubezpieczenie AC, ubezpieczenie OC, długość użytkowania pojazdu itp. 
System automatycznie przypomni np. o terminie wykonania przeglądu technicznego. 

 Raportowanie o zdarzeniach związanych z pojazdem np. kolizja – współpraca urządzenia z 
akcelerometrycznym czujnikiem przyspieszenia

 Identyfikacja kierowcy  w momencie włączenia zapłonu

 Bezpośrednia zmiana statusu urządzenia po uruchomieniu silnika

 Weryfikacja stanów alarmowych poprzez komunikat w aplikacji, raport mailowy lub 
wiadomość SMS na zdefiniowany /e numer /y telefonów

 Śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym na mapie z zaznaczeniem trasy i punktów 
pomiarowych z podaną prędkością aktualną i średnią, dystansem i godziną

 Możliwość ustawienia opcji informującej o przekroczeniu zdefiniowanej prędkości poprzez 
SMS, raport lub komunikat



 Odnotowywanie informacji o tankowaniach i ubytkach paliwa i pełen dostęp do ich historii 

 Informowanie o przekroczeniu stref poruszania się pojazdu np. wyjazd z miasta, 
województwa, kraju

 Alarmowanie o włamaniu lub próbie kradzieży pojazdu – możliwość współpracy z każdym 
alarmem lub domontowania w przypadku jego braku w pojeździe

 Alarmowanie o napadzie na kierowcę poprzez połączenie z ukrytym przyciskiem anty- 
napadowym – ochrona kierowcy, sms z informacją o napadzie i aktualną pozycją

System pracuje niezawodnie w Polsce i za granicą. Posiadamy atrakcyjne pakiety abonamentowe i 
roamingowe. Dodatkowo urządzenia posiadają zainstalowany bufor pamięciowy pozwalający na 
nieprzerwaną rejestrację zdarzeń i trasy w momencie utraty zasięgu lub wyjazdu za granicę bez 
włączonego roamingu co pozwala na uzyskanie wszelkich informacji po powrocie auta do Polski lub 
odzyskania zasięgu. 



Proponujemy Państwu bardzo atrakcyjną ofertę cenową, która w połączeniu z niskim abonamentem 
dotyczy:

 doskonałego narzędzia logistycznego

 stałego kontaktu urządzenia z serwerem oraz przesył danych pakietowych 

 Dostępu do lokalizacji pojazdu oraz wszystkich danych z nim związanych: monitorowania 
pozycji, stanu paliwa, identyfikacji kierowcy a także historii zdarzeń i tras

 Obsługi systemu w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie

 Otrzymania indywidualnego loginu i hasła przydzielonego konkretnie do klienta

 Wsparcia technicznego odnośnie obsługi a także montażu w każdym pojeździe



Cena abonamentu składa się na:

 Utrzymanie zainstalowanej w urządzeniu karty sim i regulację kosztów z nią związanych

 Utrzymanie serwera, na którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Państwa pojazdów

 Naszą dyspozycyjność w każdej chwili naszej pracy

Cena abonamentu jest stała i ustalana indywidualnie. Częstotliwość używania systemu nie ma 
wpływu na koszta. Nie stosujemy ukrytych opłat. W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm 
służymy pomocną w każdej chwili przez 10 godzin na dobę, dojeżdżamy do klienta, dochowujemy 
dyskrecji i zapewniamy pełen profesjonalizm o którym świadczyć może 14 letnie doświadczenie w 
instalacji tego typu systemów w setkach pojazdów. Montaż urządzenia jest całkowicie bezinwazyjny i 
nie zmienia walorów użytkowych pojazdów. Urządzenie jest niewidoczne i niewyczuwalne a jego 
praca nie wymaga żadnych wytycznych odnośnie auta poza sprawną instalacją elektryczną. 

Oferowany zestaw zawiera:

 Urządzenie lokalizujące

 Anteny GPS i GSM

 Wiązka instalacyjna

 Pełen komplet dokumentacji dotyczący instrukcji obsługi serwisu

Montaż urządzeń odbyć się może zarówno u klienta jak i w wybranym oddziale naszej firmy w 
Olsztynie oraz w zakładach należących do naszej sieci instalatorów. Jesteśmy dyspozycyjni godzinowo i
dostosowujemy się do wymagań klientów. Odpowiemy na każde pytanie związane z systemem a 
także doradzimy i skonfigurujemy każdy typ zabezpieczenia do danego pojazdu. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

535 787 689, 602 787 689

A także pod adresem mailowym:

aacgps@wm.pl 

Zapraszamy do współpracy!

mailto:aacgps@wm.pl



