KONTROLA POHYBU VOZIDEL A NÁKLADU

Zajistíme, že se Váš náklad
dostane bezpečně
a včas do určené destinace.

DÁLKOVÝ MONITORING VOZIDEL
»  K ontrola přepravy již od jejího samotného začátku.
» Volba optimální nebo kontrola určené trasy.
» Komunikace s řidičem vozidla při zjištění odchylky od jízdního plánu.
» Zjišťování příčin zastavení vozidla, místa a doby stání.
» Okamžité vyslání nejbližší mobilní hlídky při zjištění nestandardní situace.
» Alarmování a předání podkladů policii v případě zjištění vážného incidentu,
včetně informací o pohybu vozidla nebo jeho poslední poloze.
» Průběžné informování o situaci v přepravě nákladu, poloha, stav řidiče,
volba dopravně vhodnější trasy, možná kontrola na místě z důvodu
neplánované přestávky nebo odklonění se od trasy.
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FYZICKÝ DOPROVOD A MONITORING VOZIDEL GPS
 » Fyzický doprovod a monitoring vozidel GPS.
»
»
»
»
»

Kontrola stavu vozidla před zahájením transportu.
Kontrola ložné plochy a jejího stavu před naložením nákladu.
Kontrola průběhu nákladu a dokumentace.
Plombování nákladového prostoru.
Instruktáž řidiče o průběhu doprovázeného transportu a komunikaci s doprovodem
a monitorovací centrálou, včetně případné intervence policie nebo nestandardní situace.
» Vybavení nákladního vozidla příslušnou informační a komunikační technikou.
» Volba dopravně optimální trasy, určení zastávek, míst doplnění paliva a míst odpočinku
v případě delšího transportu.
» Příprava na zajištění nákladu při stání.
» Navázání spojení – zvuk, obraz, monitorovací centrála, kamion.
» Zahájení dopravy s její průběžnou kontrolou až do cílové destinace dle plánovaného
itineráře, řešení nestandardních situací, předávání informací monitorovací centrále,
přepravci a dalším určeným subjektům.
» Vyhotovení dokumentace k transportu, vyhodnocení a návrhy opatření ke zlepšení stavu.
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