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PROXY GPS 

Stacja Monitorowania Pojazdów 

 

Proxy GPS to nowoczesna, uniwersalna stacja monitorowania pojazdów działająca z 

wykorzystaniem systemu GPS oraz sieci GSM.  

 

Proxy GPS pozwala stworzyć indywidualną usługę monitorowania pojazdów i oferować ją 

pod własną marką. Z tego też powodu system umożliwia umieszczenie Państwa logo w stacji 

monitorowania pojazdów (w module dane). Każdy z Waszych klientów oglądając własne 

pojazdy będzie logował się do systemu oznaczonego Waszym logo. 

 

Administratorem systemu jest firma świadcząca usługi monitorowania pojazdów. Przyłącza 

ona do swojej stacji Proxy GPS pojazdy firm i osób, które mają być monitorowane. 

Administrator samodzielnie przydziela odpowiednie uprawnienia i świadczy usługi zgodnie z 

zakresem umowy zawartej z klientem.  

 

Klient korzysta z usługi monitorowania pojazdu poprzez strony www w zakresie 

udostępnionym przez administratora. W zależności od ustawień systemu może otrzymywać 

informacje o swoim pojeździe od administratora Proxy GPS albo samodzielnie korzystać z 

danych zawartych w systemie. 

 

Stacja Monitorowania Pojazdów Proxy GPS może współpracować ze stacją monitorowania 

alarmów Proxy 700. Sygnały alarmowe z pojazdu mogą być przesyłane do stacji 

monitorowania alarmów za pomocą dowolnie konfigurowanych SMSów oraz na telefon 

komórkowy właściciela pojazdu. 

 

Nadajniki montowane w pojazdach są urządzeniami najwyższej jakości, bazujące na 

wieloletnich doświadczeniach Pronal w zakresie transmisji GPRS. Odczyt pozycji pojazdów 

jest dokonywany dynamicznie, tzn. w miejscach, które są potrzebne, aby dokładnie 

odwzorować pozycję i trasę przejazdu samochodu. System sam decyduje, w którym 

momencie dokona pomiaru pozycji.  

 

Urządzenia posiadają bufor zdarzeń, który umożliwia zbieranie informacji o pojeździe w 

momencie jego obecności poza zasięgiem sieci operatora macierzystego (np. w miejscu, gdzie 

nie ma zasięgu sieci czy za granicą). Po odzyskaniu dostępu do sieci, albo po powrocie do 

Polski nadajnik przekaże do systemu wszystkie informacje zbierane w czasie braku zasięgu, 

czy przejazdu poza granicami Polski. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ponoszenie kosztów 

roamingu może wybrać funkcję „roaming” i monitorować swój pojazd on-line również za 

granicą. 

 

Właściwości systemu 

 

 Możliwość stworzenia indywidualnej usługi monitorowania pojazdów 

 Nazwa usługi i logo umieszczone w systemie 

 Samodzielne kształtowanie zakresu usług, oferty handlowej i cen 

 Możliwość wysyłania informacji z pojazdu za pomocą GPRS (do stacji 

monitorowania pojazdów Proxy GPS) i/lub za pomocą SMSa na 2 dowolne numery 

telefonów komórkowych  
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 Łatwość montażu i instalacji nadajników w pojeździe 

 Intuicyjność oraz prostota obsługi systemu dla Administratora i klienta 

 

 

 

FUNKCJE PROXY GPS  

 

 Lokalizacja 

o raportowanie On-line 

o śledzenie pojazdu 

o dynamiczne oznaczanie pozycji 

o bufor zdarzeń (30 tysięcy) 

o roaming on-line lub off-line 

 Identyfikacja pojazdów 

 Identyfikacja kierowców 

 Zarządzanie pojazdami 

o Przydzielanie kierowców 

o Daty użytkowania samochodu 

o Terminy ubezpieczenia, przeglądów, badań 

 Trasy przejazdów 

 Postoje i parkingi 

 Prędkość maksymalna i średnia 

 Rozliczanie przejazdów prywatnych i służbowych ( wg. godzin i km) 

 Raportowanie: 

o trasy wg. kierowców 

o trasy wg. pojazdów 

o postojów 

o zdarzeń i alarmów 

o spalania wg. pojazdu 

o tankowań i ubytków 

 Monitorowanie stanów alarmowych: 

o z 2 wejść NO/NC - dowolnych podłączonych czujników alarmu, napadu, 

otwarcia drzwi, zabezpieczenia ładunku, otwarcia naczepy, zabezpieczenia 

wlewu paliwa itp. 

o z 2 wejść NO/NC (przy podłączonym translatorze CAN Logistic) – alarmu 

fabrycznego samochodu oraz alarmu przekroczenia obrotów silnika 

o niskie napięcie zasilające 

o zapłon AAC 

o przekroczenia prędkości  

o ubytków i naddatków paliwa  

o przekroczenia dozwolonych stref 

o jazdy bez wymaganego zalogowania kierowcy 

o naruszenia wejścia 1 i 2 

 Monitorowanie paliwa: 

o tankowania + ubytki + spalanie 

o za pomocą czujnika paliwa (analogowy pomiar napięcia na czujniku paliwa) 

o za pomocą sond paliwa (2 wejścia cyfrowe) 

o za pomocą translatora CAN z komputera pojazdu  
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Dane techniczne nadajnika GPS Snicher 

 

Napięcie zasilania 12-24 V 

Alarm niskiego poziomu napięcia Tak 

Zasilanie awaryjne Bateria li-on 

Transmisja GPRS Tak 

Transmisja SMS Tak 

Wejścia paliwowe 2 

Wejścia NO/NC dowolnego wykorzystania 2 

Monitoring paliwa analogowo Tak 

Monitoring paliwa za pomocą sond paliwa Tak 

Monitoring paliwa z szyny CAN Tak 

Roaming on-line Tak 

Roaming off-line Tak 

Pamięć wewnętrzna Tak/30000 pozycji 

Identyfikacja kierowców Tak 

Pozycja GPS w SMSach Tak 

Blokada ilości wysłanych SMS Tak 

Automatyczny restart nadajnika Tak 

Zdalna wymiana firmware Tak 

Zdalna/lokalna konfiguracja nadajnika Tak/tak 

Ilość operatorów systemu 5 

 


