Smart Transport

AddSecure Vision
Android-näyttö saumattomaan vuorovaikutukseen kuljettajiesi kanssa

AddSecure Vision on Android-näyttö (7”)
hyötyajoneuvoille. Näytöistä on kaksi versiota; Vision Mobile ja Vision Fixed. Mobiiliversiossa on sisäinen modeemi ja kamera,
jotka mahdollistavat näytön käyttämisen
ohjaamon ulkopuolella, esim. tuotteiden
skannaamiseksi ja toimitustositteiden
(allekirjoitukset) ja vahingoittuneiden
tuotteiden kuvaamiseksi. Molemmat näytöt
on yhdistetty Roadbox-ajotietokoneeseen.
Kuljetuspäälliköille Vision tarjoaa
jatkuvan yhteyden kuljettajiin, parantaa
viestintää ja varmistaa, että tärkeät tiedot
kerätään kentältä. Kuljettajasi saavat
kaikki tarvitsemansa tiedot tehtävistään,
valmennusta ekoajamisessa (reaaliajassa)
ja voivat optimoida ajo- ja lepoajat tai
löytää parhaan reitin määränpäähän

navigointipalvelun kautta.
Hallitse datankäyttöä ja laitteen
käyttöaikaa
Visionin datankäyttö on täysin hallinnassa
ja ennustettavissa, koska se käyttää vain
AddSecuren tarjoamia palveluja ja sen
hallinnoimaa suojattua ratkaisua. Ei
haittaohjelmia, ei ei-toivottua sisältöä, eikä
ongelmia tietoturvapäivityksien kanssa.
Tärkeimmmät ominaisuudet
Android-näyttö
(7 tuuman kapasitiivinen TFT)
Sisäinen akku
Käyttöjärjestelmä: Android 5.0
Täysin AddSecuen hallinnoima

For a safer and smarter world

Vision Fixed (Täysi hallinta)
Kiinteä asennus telineeseen
(sisältyy toimitukseen)
Vision Mobile (Hallittu joustavuus)
Teline ”pogo pin” -liittimillä helppoon
ja turvalliseen irrotukseen
Mobiili (aina verkossa)
Asiakirjojen skannaus/kamera
AddSecuren toimittama 100 Mt SIM-kortti
Allekirjoitukset ja viivakoodit

Kuljettajat voivat tarkistaa yhdellä klikkauksella
viestit, ekoajonsa tehokkuuden ja tehtäviensä
tiedot.

Vision Fixed ja Vision Mobile toimivat yhdessä Roadboxin kanssa, joka yhdistää ne ajoneuvon
FMS-järjestelmään ja ajopiirturiin. Ratkaisu sisältää kaikki keskeiset tiedot kuljetustoimintasi
täydelliseen analysointiin.

Tekniset tiedot
Mitat (mm):

215 X 127 X 171

Suojausluokka:

IP54

Virtalähde:

12-24 V

Näyttö:

7 tuuman kapasitiivinen TFT 1024 X 600 pikseliä

Paikannus:

GPS, erittäin herkän 64 kanavan vastaanotin (ublox Max 8Q)

Suoritin:

1,2 GHz neliytiminen

RAM:

1 Gt DDR3

Virrankulutus:

40–105 mA / 24V

Tallennusmuisti:

8 Gt NAND
Muisti laajennettavissa, mikro SD -korttipaikka

Käyttöjärjestelmä:

Android

Teline:

sarjaportti, USB, 12V-tulo, sytytysvirta

Ylimääräiset tulot

Mini USB 2.0 (data, lataus)

Kamera (Vision Mobile):

5 megapikseliä (tabletin takaosassa)

Modeemi (Vision Mobile):

3G
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Edut
Vakaa ratkaisu erinomaisella käyttöajalla,
ja jossa sinun ei tarvitse huolehtia SIMkorteista tai dataliikennemaksuista
Hallittua joustavuutta Vision Mobilella
AddSecuren hallinnoimat turvalliset
ratkaisut. Ei haittaohjelmia, ei
eitoivottua sisältöä, eikä ongelmia
tietoturvapäivitysten kanssa

