
Více než jen GPS sledování vozidel





Provozujeme v Brně autopůjčovnu z vice než 70 auty a vyvíjeli jsme pro sebe 
vlastní server pro sledování vozidel s možnosti vypínání motoru na dálku když 

klient neplatí, ale taky pro sledování technického stavu vozidla, pak už to 
přerostlo v produkt pro firmy s flotilami aut.



Hlavni stránka: poloha všech aut

Status – auto zaparkované
Čas jak dlouho stoji

Status – auto v pohybu
Aktuální rychlost



Působení po celé EU
plus Norsko, Lichtenštejnsko a Island

Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, 
Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, 
Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský 
ostrov, Martinik, Mayotte, Monako, 
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, 
Rumunsko, San Marino, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Svatý Bartoloměj, Svatý 
Martin, Švédsko, Vatikán, Velká Británie 



Při zmačknuti na auto na mapě vidíme podrobnější informace o aute

Aktuální počet satelitu

Aktuální rychlost

Kolik najeto za den

Čas poslední aktualizace od GPS jednotky v auto
(update každé 10 vteřin, skoro reálný čas)

Aktuální poloha auta

Denní trasa vozidla

Parkovací ikona při navedeni kurzoru ukáže jak
dlouho tady auto stalo a od kdy do kdy

Přepínaní mezí režimy mapy
Aktuální poloha

Režim knihy jízd (příští stránka)

Motohodiny (čas vypínaní/zapínaní motoru)

Rychle přepínaní mezi profily aut



Režim knihy jízd

Historie o pohybu vozidla. Max 2 roky

Denní spotřeba paliva, podle nastavené
průměrné spotřeby v nastaveni auta

Orientační cena denní spotřeby

Export v Excel

Denní nájezd km

Kniha rozdělena na jednotlivé jízdy
Čas příjezdu a odjezdu, délka cesty, stráveny čas, kolik bylo
spotřebováno litru paliva a orientační cena



Dodatečná informace po zapojeni CAN modulu
Kolik vozidlo má paliva a tankovaní v L

Teploty motoru



Aktuální nájezd auta

Vypočítaný zbytek brzdových destiček

VIN auta (zjednoduší třeba objednaní dílu)

Celkový počet potřebných servisu

Zbytek km do výměny oleje

Stav rozvodů

Stav klínového řemene

Stav zapalovacích svíček

Příští STK



Celkový počet potřebných servisu u všech vozidel



Při kliknuti na vozidlo vidíme podrobnější informace o servisech



Tvorba automatických úkonů podle intervalu co provést a kdy 



A předáni vytvořených úkonů do GetFix po snadné vyhledaní kde servisní úkon provést

292 ověřených autoservisů
po celé České republice

Pro pohodlné online objednáváni do autoservisů za férové ceny



Vypnuti motoru na dálku

Z bezpečných důvodu vypnuti motoru proběhne když auto 
stoj nebo jede rychlosti min než 20 km/h





Ztráta signál od modulu

Odpojení autobaterie/modulu a fungování na záložní baterie

Překročení zadané rychlosti

Problém z alternátorem, pokles napětí pod 12V za jízdy

Pokles napětí pod 11V při stání

Přehřátí motoru >99 stupňů

Automaticky vypnutí motoru při teplotě nad 110 stupňů

Problém z termostatem (furt otevřen) delší jízda z neprohřátým motorem pod 79 stupňů

Rozsvícení kontrolky motoru

Rozsvícení hladiny/talku oleje

Zapomenuti vypnutí světel u vozidla

jízda so skoro prázdnou nádrže pod 2 l

Havárie

Extrémní brždění

Alarmy pres Telegram Bot



Slevovaní výdajů na auto

Vyber období



Rychle přidáni výdajů/příjmů

Graf výdajů za posledních 6 měsíců



V systémy můžete sledovat peněžní toky

Pokladna, terminál banky

Jednoduchý přehled nad financi v společnosti



Synchronizace s bankami a jednoduchá 
správa výdajů/příjmů na auta



Export knihy jizd do PDF nebo Excel





Možnost Exportu souřadnic. Tento výpis je dle zkušenosti hodně
žádaný při spolupráci z Policii

V systému máme založeny speciální Policejní učet, pod který v 
případě potřeby (odcizeni, podezření ze spáchaní trestního činu) a 
dle Váši žádosti sdílíme informace o Vašem vozidle

Nam důvěřuje Policie ČR



Dále je možnost plánovaní servisu aut 

Popřípadě pro autopůjčovny příjezdy a odjezdy aut,
Kontrolu zda auta byli připraveny a podobné



Stabilita systému?

Vlastni vyvinuty od 0  server (žádná krabičkové řešeni narozdíl od konkurence)

Náš server napsán na jazyce Erlang který může držet spojeni až z 1 000 000 zařízeni najednou

Erlang zvolili také pro sebe WhatsApp, Cisco, Ericsson, Amazon nebo anglická národní zdravotní služba (NHS) 65 milionů
požadavků denne a NHS ma 99,999% dostupnost již více než pět let!



Kolik to stoji?

Rozhoduje velikost vašeho autoparku a typ zařízeni:

< 3 aut     3490 Kč/rok/auto
4-10 aut  2990 Kč/rok/auto
>10 aut       2490 Kč/rok/auto 

Cena zahrnuje základní GPS modul včetně montáže do vozidla.

Možnost využiti 4G zařízeni, doplatek 600 Kč

Základní Rozšíření o CAN (+2490 Kč) Mobilní zařízení Jednoduchá montáž

Mobilní modul dvojta ochrana
(+2490 Kč Jednorázové)

cca 3 roky provozu



Montaž

Nabízíme dvě možnosti:

• bez vypínání motoru v ceně tarifu

• s možnosti vypínání motoru, za jednorázový příplatek 500 Kč.

- Vlastni montáž
Montáž může proběhnout ve vašem servisu (dle instrukce našeho 
technika) sleva 500 Kč na první období 

- Montáž našim technikem
Pošleme technika primo k Vám

Doba montáže:
• bez vypínaní motoru cca 1 hod
• s vypínáním motoru je cca 2.5-3 hod auto
• CAN zapojeni cca 3-5 hod



Mate další otázky?

Roman Orlov, jednatel/vývojář
+420 777 032 854

Atlantes s.r.o.
Černovické nábřeží 501/7a, Brno 618 00 Czech Republic
info@royfis.com
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