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KORZYŚCI Z MONITORINGU 

 Wysokiej jakości narzędzie nadzoru 

audiowizualnego nad pracownikami – 

możliwość optymalizacji ich pracy. 

 Solidny materiał dowodowy w przypadku 

reklamacji oraz zdarzeń drogowych. 

 Stały nadzór nad trasą pojazdów – 

ograniczenie nieautoryzowanych kursów 

oraz kradzieży paliwa. 

 Zwiększenie przewagi technologicznej nad 

konkurencją. 

 

 

 

 

MONITORING MOBILNY  

OD A DO Z 



JAK TO DZIAŁA? 

 

 

 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 

Rejestrator 

zapisuje obraz z 

zamontowanych w 

pojeździe kamer 

oraz trasę, 

korzystając z 

satelit GPS. 

Dane z rejestratora wysyłane są 

za pośrednictwem sieci GSM [4G 

LTE / 3G] 

 

Sygnał z rejestratora (-ów) odbierany 

jest przez serwer. 

Użytkownik końcowy zyskuje dostęp na żywo do 

podglądu materiału video z kamer i sygnału GPS 

ze wszystkich swoich pojazdów.  



CO NAS WYRÓŻNIA? 

Stały dostęp do obrazu z kamer oraz 

pozycji samochodów na mapie „na żywo” 

za pomocą komputerów, tabletów i 

telefonów. 

Zapis filmów z kamer oraz danych GPS 

(pozycja + prędkość pojazdu) w czasie 

rzeczywistym na serwerze. 

Rozbudowana funkcjonalność 

dodatkowa: RFID, czujniki indukcyjne, 

konfigurowalne alarmy. 
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MONITORING ŚMIECIAREK – PO CO? 

MONITORING MOBILNY  

OD A DO Z 

Zdarzenia drogowe – stłuczki, 

wypadki 

Kradzieże paliwa i nieautoryzowane 

kursy 

Reklamacje ze strony gminy i 

mieszkańców 
Możliwość optymalizacji pracy 



KLASA PREMIUM W 

MONITORINGU MOBILNYM 

Nasz system to jedyne na rynku rozwiązanie, 

umożliwiające dostęp zdalny do podglądu 

obrazu z kamer i śledzenie trasy pojazdu 

ONLINE. 

 

 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 



PODGLĄD ONLINE – 

ZALETY 

 Możliwość śledzenia trasy 

pojazdu na mapie, 

 Uzyskanie informacji nt. 

kierunku przemieszczania 

się i prędkości jazdy, 

 Wyświetlanie obrazu z 

kamer zamontowanych w 

pojeździe, 

 Zarządzanie całą flotą za 

pomocą jednego programu, 

 Intuicyjne MENU w języku 

polskim. 

 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 



PODGLĄD ONLINE – MOŻLIWOŚCI 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 

Do dyspozycji użytkownika pozostaje możliwość powiększenia 

mapy w skali oferowanej przez Google Maps, dzięki czemu 

łatwo zweryfikować dokładne położenie pojazdów. 



PODGLĄD ONLINE – MOŻLIWOŚCI 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 

W trybie video możesz wyświetlać obraz z kamer tylko z jednego 

lub jednocześnie z kilku pojazdów. 



DOSKONAŁA JAKOŚĆ ZAPISU 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 

Nasz system pozwala na zapis danych (video + GPS) w 

czasie rzeczywistym na serwerze – koniec z kłopotliwą 

archiwizacją materiału dowodowego! Zyskaj filmy z 

rejestratorów w doskonałej jakości! 



 20 lat doświadczenia w branży monitoringu wizyjnego. 

 Doświadczenie we współpracy zarówno z potentatami na 

rynku, jak i niewielkimi przedsiębiorstwami lokalnymi. 

 

 

 

DLACZEGO MY? 

TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 



TELEWIZJA 

PRZEMYSŁOWA OD A DO Z 


