
Automatická tvorba knihy jázd bez 
zásahu vodiča a evidencia pohybu 
vozidla poskytuje užívateľovi presné 
informácie a znemožňuje skresľovanie 
údajov o činnosti a prevádzkových 
parametroch. 

PREDAJCA

POSKYTOVATEĽ SLUŽBY

Kniha jázd obsahuje: 
miesto a čas odchodu/príchodu vozidla
dĺžku dráhy medzi jednotlivými  
miestami zastavenia
dobu trvania jazdy a zastávky
meno vodiča
typ jazdy a inétyp jazdy a iné

KNIHA JÁZD

Okamžitú polohu svojho vozidla si 
môžete prezerať kedykoľvek a kdekoľ- 
vek na internete. Služba využíva 
navigačný systém GPS a za pomoci 
„google maps„ poskytuje presné digi-
tálne mapy. Zároveň Vám poskytne i 
štatisku a graf jazdy,

LOKALIZÁCIA A SLEDOVANIE VOZIDIEL

GPS monitoring vozidiel, strojov a zariadení - to je 
komplexný systém zameraný na zjednodušenie 
správy vozového parku a úsporu financií. Poskytne 
Vám prehľadné informácie o pohybe a polohe 
vozidla, vytvára pre Vás knihu jázd, sleduje pre-
vádzkové náklady a šetrí Vaše financie!

šetrí Váš čas a Vaše peniaze 

                                       GPS ASISTENTZADAKO s. r. o.
Veternicova 17
841 05 Bratislava
tel.: +421  2  64531086
fax : +421  2  64531084
www.zadako.sk
zadazadako@zadako.sk 

www.gpsasistent.sk 

... a máte ho pod kontrolou.



Nízke nadobúdacie náklady
Rýchla návratnosť vynaložených prostriedkov
Úspory v podobe okamžitého zníženia nákladov na 
prevádzku vozidiel 
Kontrola prevádzky vozidla, ako aj evidencia 
neoprávnených jázd vodičov
AlarmAlarmový systém je aktivovaný ihneď po neoprávnenom pohybe 
vozidla - zabezpečenie proti odcudzeniu
Lokalizácia vozidla – online polohu svojho vozidla si môžete 
prezerať na internete
Kniha jázd je automaticky spracovávaná a môžete si ju kedykoľvek 
vytlačiť
Certifikácia zariadenia 

• jednoduchá montáž
• rýchle nastavenie
• spoľahlivá prevádzka
• široké možnosti využitia

GPS ASISTENT poskytuje prehľad 
o pohybe vozidla, umožňuje zazname-
nánávať jeho servisné a prevádzkové 
náklady, čím vedie vodiča k 
efektívnejšiemu využívaniu vozidla a k 
úspore financií. Vďaka nízkej cene zari-
adenia ako i nízkym prevádzkovým 
nákladom zaznamenáte úsporu financií 
už v prvých mesiacoch po montáži. 

organizér
poistenie a poistné udalosti
náklady

GPS ASISTENT Vám  umožňuje  komu-
nikáciu s vozidlom prostredníctvom 
mo-bilného   telefónu.   Okamžité   
hlásenie neoprávneného pohybu je  
zabezpečené zaslaním SMS správy a 
následným volaním   až    na    4    tele-
fónne     čísla, v poradí, ktoré si určíte 
sami. SMS správa obsahuje informácie 
o polohe, smere a rýchlosti vozidla. 
Následne môžete sledovať okamžitú 
polohu alebo pohyb Vášho vozidla i na 
internete. 

ÚSPORA NÁKLADOV 
FLEET MANAGEMENT

OCHRANA VOZIDLA
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SMS, hovor

Mobilná jednotkaMobilná jednotka Mobil

Klient 1 až 8

InternetServerGPS satelity

AKO TO FUNGUJE?

Jednoduché objednávanie ako i kvalita služieb 
poskytovaných našou spoločnosťou taktiež 
prispievajú  k  pohode  našich  klientov.

www.gpsasistent.sk


