
zimska služba

Robustne in zanesljive mobilne

sledilne naprave za zimsko

službo blackblox.box so plod

slovenskega znanja in izdelane

v Sloveniji. Z uporabo

tehnologij GPS in GPRS

zagotavljajo stalno dostopne

interaktivne podatke o poteku

izvajanja storitev zimske

službe. Brez montaže in

stroškov vgradnje!

Prihranki tudi do 30%
Sistem za spremljanje gibanja vozil blackblox.box je
učinkovito orodje za pregled nad prevoženo razdaljo in
porabljenim časom pri čiščenju cest v zimskem času. Z
uporabo sistema blackblox boste plačali dejansko opravljeno
delo, saj boste ves čas imeli nadzor nad izvajalci zimske
službe. Dodatne prihranke ustvarite prek samodejnega
zajema podatkov za obračun storitev podizvajalcev ter
dokumentacije v elektronski obl iki (nalogi, poročila. . . ).

Zadovoljni občani
S pomočjo sistema blackblox boste hitreje reševali probleme
na terenu, saj boste imeli v vsakem trenutku pregled nad
potekom čiščenja občinskih cest in drugih javnih površin.
Sistem blackblox pa vam omogoča tudi pregled nad
opravljenim delom za nazaj. Morebitne reklamacije al i
zavarovalniške postopke boste reševali lažje, saj boste imeli
natančne podatke o časih in kraj ih pluženja oziroma posipanja
za celotno zimsko sezono.

Preprost za naročnika
Sistem blackblox.box ne zahteva nikakršnih posegov ali
priklopov v vozila. Prenosno napravo blackblox.box odlikuje
robustna izdelava, odporna je na prah in vlago, vgrajena
akumulatorska bateri ja ima avtonomijo tudi do enega meseca.
Spletna aplikacija za pregled podatkov je intuitivna in
uporabniku z minimalno kliki ponuja vse bistvene informacije
za spremljanje vozil . Poročila se lahko samodejno generirajo
in pošl jejo na izbrane epoštne naslove. Dan po sneženju vas
bo v epoštem predalu že čakalo poročilo o opravljenem delu.
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Enostavna uporaba prek spleta
Prijazen in udoben spletni program blackblox vam na enem
mestu ponuja vse podatke, preglede in poročila, ki j ih
potrebujete za spremljanje, vodenje in obračun storitev zimske
službe.

Glavne prednosti in koristi spletnega programa blackblox:

 interaktivno sledenje vozil na zemljevidu;
 grafični prikaz poti na zemljevidu za poljubni časovni
interval;

 grafični prikaz hitrosti gibanja vozil (kršenje prometnih
predpisov);

 grafični prikaz pluženja oziroma posipanja;
 spremljanje postankov;
 izdelava statističnih poročil – prevožene razdalje,
porabljen čas, kraj i postankov, ločevanje razdalj po
kriteri j ih (pluženje/posipanje, javna/komercialna
služba) . . . ;

 KMV – knjižica motornega vozila za urejene evidence;
 samodejna izdelava poročil za obračun (dnevno,
tedensko, mesečno . . . ).

Preizkušeno v praksi
Sistem blackblox za spremljanje zimske službe z
zadovoljstvom uporabljajo komunalna podjetja razl ičnih
velikosti v Slovenij i in na Hrvaškem. Med njimi so:

 Komunala Vrhnika,
 Komunale Trebnje,
 Občina Cerkno,
 CGP NM,
 PUP Velenje,
 Snaga Maribor,
 Komunala Log,
 Komunala Mozirje,
 Zagrebački holding.

Računalniški program blackblox

je izdelan z najsodobnejšim

spletnimi tehnologijami. Zanj

potrebujete samo internetno

povezavo in kateri koli spletni

brskalnik. Deluje hitro, na vseh

namiznih in prenosnih

računalnikih. Prilagojen je tudi za

mobilne naprave, kar omogoča

spremljanje izvajanja zimske

službe resnično od kjer koli in

kadarkoli.

www.blackblox.si




