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satelitsko sledenje tovora
sledenje vlakov in vagonov

dvosmerna komunikacija z voznikom
natančen nadzor porabe goriva

GARMIN navigacija in analiza vožnje
izdelava potnih nalogov in obračun dnevnic

alarmi, analiza poti in postankov ter poročila

satelitsko sledenje vozil vseh vrst

NOVO!    oddaljen prenos podatkov s tahografa

BREZPLAČNO SVETOVANJE

“Izkoristite svojo GARMIN navigacijsko
napravo do popolnosti”

“REŠITEV ZA SATELITSKO SLEDENJE,
KOMUNIKACIJO IN NADZOR GORIVA”

Garmin je zaščitena blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Timocom je zaščitena blagovna znamka družbe TimoCom GmbH ali njenih podružnic.
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Celovita rešitev za GPS sledenje, 
komunikacijo, tahograf in navigacijo

Kaj je SQ Track? Glavne prednosti:

7 x zakaj izbrani SQ Track:

100% GARANTIRAN PRIHRANEKKako boste prihranili?

100% ZADOVOLJSTVO

Predstavljajte si, da bi se podatki tahografa samodejno prenašali na vaš 
računalnik, da imeli popoln nadzor nad porabo goriva, postanki in polnen-
jem rezervoarja.  

Predstavljajte si, da lahko do potankosti optimizirate  in načrtujete pot, da 
točno vestei, kdaj je voznik vozil pod prevelikimi obrati, prehitro pospeševal 
ali zaviral in tako nepotrebno trošil vozilo.

Predstavljajte si nižji račun za zavarovanje vašega voznega parka.

S SQ Trackom zgornje postane realnost.

Pošiljanje ciljnih naslovov in predviden čas prihoda

24/7 dostop do podatkov od kjerkoli

Komunikacija z voznikom preko GARMIN navigacije

Samodejna izdelava potnih nalogov

Satelitsko sledenje tovora, ki ga spremljajo stranke

Dostop do sistema tudi preko tablice ali telefona

Enotna naročnina za celotno Evropo

Analiza vožnje in možen priklop na računalnik vozila

Samodejen obračun dnevnic glede na države

Priklop dodatnih senzorjev za dodatne funkcije

Mednarodni certi�kat ustreznosti

Tako enostavno, da  za uporabo ne potrebujete šolanja

SQ Track je celovita rešitev za GPS sledenje vozil, komunikacijo z voznikom 
in navigacijo skupaj z Garmin navigacijsko napravo. SQ Track vam v vsakem 
trenutku, kjerkoli že ste, postreže s pomembnimi informacijami o trenut-
nih lokacijah vašega voznega parka, trenutno hitrostjo in drugimi podatki 
z računalnika vozila. Za celovitost sistema poskrbi mednarodno nagrajen 
vmesnik z Garminom, ki vozniku služi za varno navigacijo in kot terminal 
za sprejemanje in pošiljanje sporočil in naslovov. Sistem omogoča tudi 
oddaljen prenos podatkov tahografa ter specializiran nadzor goriva.

SQ Track vam omogoča 24/7 nadzor nad vašimi vozniki in 
voznim parkom ter garantirano zmanjša stroške.

Oddaljen prenos podatkov s tahografa vam prihrani čas

Pridobite popoln nadzor nad vozniki

Pokličite nas in zahtevajte brezplačno ponudbo prilagojeno vašim potrebam !
Zminec 30, 
SI-4220 Ško�a Loka, 
Slovenija, EU www.priber.com

info@priber.com+386 (4) 51 26 740
+386 (4) 51 26 741


