Araç Yönetim Cihazları

‘Ortadoğu ve Avrupa’da bir ilk..’
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Araç Yönetim Cihazları
Akarsubaşı yazılım ve Nitro Bilişim iştirakiyle yaratılan SailTech markası bünyesinde araç
yönetim ve arıza tespit cihazları üretilmektedir. Yılların verdiği birikim ile M2M cihazları üreten
yerli teknoloji şirketleri olarak 2010 yılından bu yana kesintisiz hizmet vermekteyiz.

2010 yılından bu yana varlığımızı büyüterek sürdürmeyi siz değerli müşterilerimize borçluyuz.
2010 yılından bu yana aralıksız şekilde hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi bizleri onurlandırmıştır.
SailTech markası olarak sektörümüzde yılların verdiği birikim ile;
Araç Boya Ölçüm Cihazları (Nitrometer)
Chip Tuning Box Cihazları (ecoobd)
Araç Arıza Tespit Cihazları (iobd2)
Ve yeni geliştirip piyasaya sunduğumuz OBDplus Araç Yönetim Cihazlarını siz değerli
müşterilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz..
OBDplus Araç Yönetim Cihazları ile ilgili detaylı bilgiyi bu tanıtım dosyamızda bulabilirsiniz.
Sizlere daima en iyi hizmeti ve en kaliteli ürünü sunma çabamız her gün artarak devam
etmektedir.
Saygılarımızla,
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• Araç Hata Kodlarını Silme (BİR İLK)
• Bulut Teknolojisi ile Uzaktan Yönetim
• Coğrafi Sınır Belirleme
• 60 günlük Detaylı Raporlama
• Filo Yönetimi ile Çoklu Araç Yönetimi
• Canlı Takip
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Tak Çalıştır
OBDplus' ı kullanmak için ürünü aracınızın OBD2 soketine
takmanız yeterlidir. OBDplus kurulum gerektirmez. Bu sayede
dilediğiniz zaman dilediğiniz araçta kullanabilirsiniz.
Tüm Markalarla Uyumlu
OBDplus 2000 model sonrası obd soketi bulunduran tüm
araçlara uyumludur.
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Avrupa ve Ortadoğu’da İLK!

Hata Kodlarını Okuma
Aracınız ile ilgili bütün hata kodlarını size gösterir.

Araç Sağlığı

Hata Kodlarını Silme
Aracınız ile ilgili bütün hata kodlarını size gösterir ve size silme
imkanı verir.
Arıza Lambalarını Söndürme
Aracınızın çalışmasına engel olan durumlarda arıza
lambalarını söndürüp yola devam etmenizi sağlar.
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Canlı Takip Edin!
Motor Sıcaklığı - Akü Voltajı
Aracınızı hareket halindeyken motor sıcaklığı ve akü voltajı değerlerini
anlık takip edebilir. Dilerseniz belirlediğiniz eşik değerinde size uyarı
gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede aracınız seyir halindeyken hararet
veya araç durmuş haldeyken akü bitme problemlerine kökten çözüm
bulmuş olursunuz.

Sürüş Uyarıları Özeti
Aracınızla ilgili belirlediğiniz koşullar çerçevesinde alınan uyarıların kısa
bir özetidir. Bu sayede oluşabilecek olumsuz durumlara anında
müdahale edebilr ve aracınız sizden uzaktayken bile sizin belirlediğiniz
koşullarda kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Hata Kodu Özeti
Aracınızın elektronik ve motor aksamındaki son 5 hatayı görebilir bu
hatanın detayına gidebilir Türkçe açıklamalarını görebilir ve bu hata
kodlarını temizleyebilirsiniz. Generic tüm hata kodlarını tanıyan
ObdPlus ile arıza lambalarını söndürmek için artık servislere girmeye
son.

Günlük, Haftalık, Aylık Sürüş ve Tüketim Raporları
Canlı takip ekranından aracın anlık tüketim verilerinin yanı sıra Aylık
haftalık ve günlük olarak yakıt tüketimi ve katedilen yol raporlarını
hızlıca görebilirsiniz.
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Araçlarınız için Sınırları Belirleyin!
Coğrafi Sınırlama
Yönetim panelinizden araçlarınızın
bulunması gereken alanı basit bir hareketle çizin,
araçlarınız sınırınızın dışına çıktığında yada içine girdiğinde
size bilgisi gelsin. Sınır ihlalleri ile
çalışma sahanızı belirleyin
Rota Sınırlama
Sürüşlerde de fuzuli yakıt tüketiminden kaçınmak ve
zaman kaybını önlemek için sürücüye bir rota ve varış
süresi belirleyin
ve sürücü bu rotadan saptığında yada hedefine zamanında
ulaşamadığında size anında bildirim gelsin.
Yönlendirin
Coğrafi sınırlama özelliği ile dilerseniz aracın gitmesi
gereken noktaları önceden belirleyin araç o noktalara
uğradığında bilgi sahibi olun.
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60 Günlük Detaylı Rapor Alın!
Genel Raporlar
Sürüş Süresi, Yakıt Tüketimi, Katedilen Yol, Sınır İhlali,
Hız Sınırı, Rölanti Sayısı, Yüksek Devir, Uzun Sürüş,
Yüksek Motor Sıcaklığı gibi birçok raporu görebilir
analiz edebilirsiniz.

Sürüş Raporları
Dilediğiniz tarih aralığında, sürüş sürenizi,
yakıt tüketiminizi, katettiğiniz yolu ve ne kadar
sürede bu yolu katettiğinizin detaylı raporlarını
alabilirsiniz.

Uyarı Raporları
Tarih ve saate göre açıklamalı, türüne göre ayrıştırılmış
raporlar
ve her raporun lokasyon ve sınır bilgilerini anında
rapor bölümünden alabilirsiniz.

İhlal Raporları
Araç filonuzu yönetirken belirlediğiniz alanların dışına
çıkan
bütün araçları tespit edebilir. Yeni rotalar yeni alanlar
belirleyerek zamandan ve yakıttan tasarruf
sağlayabilirsiniz.
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Araç Filonuzu Yönetin!
Çoklu Araç Yönetimi
Tek bir ekrandan tüm araçlarınızı takip edin, rölanti
sürelerinden, duraklamalarına, canlı değerlerinden,
sağlık durumlarına, sürüş alışkanlıklarından, trafik
kurallarına kadar her noktada filonuz hakkında bilgi
sahibi olun. OBD plus filo yönetimi ile şirketinize
değer katın.
Organize Edin
Organizasyon modülü ile sürücünün telefonuna sms
yada e-posta yoluyla iş emirleri gönderin.
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Yeni Yıl da Yeni Faaliyetler!
G-Sensör ile yol durumunu kontrol edin!
ObdPlus aracınızdaki gsensör verilerini anlık alarak yoldaki
ani sarsılmaları ve yol durumunu analiz edebilir. SAIL TECH
olarak sosyal sorumluluk projesi altında 2016 yılında
faailete geçecek olan yol durum haritaları çıkararak
ücretsiz yayınlaması başlatılacaktır. ObdPlus müşterileri
araçlarının yol grafiklerini geçmişe dönüş görebilecek ve
raporlayabilecekler.
Sürüş Alışkanlıkları;
Obdplus yaptığınız sürüşler boyunca aracınızın canlı
verilerini sürücü bazlı analiz ederek her gezinizi puanlar.
Aşırı puan düşüşlerinde size bilgi verir. Bu sayede daha
güvenli ve düzenli bri araç kullanımı için elinizde bir
rehber bulundurmuş olursunuz.
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Aracınızı Uzaktan Bloke Edin!
Motor blokaj ile aracınız nerde olursa olsun aracınızı
uzaktan kilitleyebilirsiniz.
Uzaktan araçlarınızı tek tuş ile kilitleyerek hırsızlara
karşı önlem alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey
OBDplus takip ve blokaj sistemini aracınıza monte
etmek!
Araçlarınızı OBDplus ile takip ederken her saniye
nerede olduğunu görebilirsiniz.
Olumsuz etkilere karşı motor blokaj sistemi
kullanabilirsiniz.
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C A N L I A R A Ç TA K İ B İ

MOBİL ARIZA TESPİTİ (İLK)

C A N L I YA K I T V E R P M
DEĞERLERİ

GEZİ GEÇMİŞİNİ İZLEME
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R O TA B E L İ R L E M E

COĞRAFİ SINIR BELİRLEME

TA K & Ç A L I Ş T I R

FİLO YÖNETİMİ
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