Produkt beskrivelse PTV Truck Navigator

Trucknavigation fra logistikspecialist PTV er den professionelle løsning til lastbilflåder.
Hun kender de relevante rutebegrænsninger og finder de bedste lastbilruter - selv under vanskelige
trafikforhold.

PRODUCT HØJDEPUNKTER
+ Truck-egnede ruter i hele Europa for internationale chauffører
+ Seneste realtidstrafikinformation (TomTom HD Traffic) til ideel rute og tid
+ Find mere end 20.000 parkeringspladser med Truck Parking Assistant
+ Ruter med økonomisk bompengeundgåelse
+ Beregn alternative ruter
+ Gem og administrer ruter med flere stationer

IDEAL TIL FLEETS
+ Nem installation og administration
+ Intent interface til let overførsel af destinationer
+ Omfattende "PTV Remote Interface" til forbindelse til telematik og flådestyringssystemer fra
adskillige producenter
+ Guidet navigation til transmission af forudberegnede ruter
+ Send ture direkte fra Kort & vejledning eller Smartour

HENSYN TIL TRUCKBEGRÆNSNINGER I NAVIGATION:
+ Fysiske begrænsninger (højde, bredde, længde, vægt, aksellast)
+ Juridiske krav (blokering af lastbil, kun beboere gratis, trailer er ikke tilladt)
+ Begrænsninger for farligt gods (generelt, farligt for vand, eksplosivt)
+ Tunnelforebyggelse af farligt gods i henhold til tunnelklasser A-E
+ Advarsel om farepladser (hældninger, skråninger, skarpe sving, overhængende træer, buler)
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Truck ROUTE PLANLÆGNING / NAVIGATION:
+ Udfører på effektive ruter - om nødvendigt også i begrænsede områder
+ Undgå boligområder
+ Køretøjstypes specifik routing (præference for visse vejtyper)
+ Undgåelse af vejafgange og færger
+ Undgå at dreje manøvrer
+ Europa-dækkende terminaler til lastning af lastbiler, der kan vælges som destinationer (POI)

ANDRE FUNKTIONER
+ Onboard Cards: der kræves ingen internetforbindelse, når kortdata er downloadet
+ Auto Smart zoom
+ 2D og 3D navigation i kørselsretningen eller nordvendt
+ Visning af hastighedsgrænser med tempovarsel
+ Navigationsinstruktioner også i tunneler
+ Realistisk visning af motorvejsskilte
+ Skæringsbilleder
+ Integreret europæisk radardetektor

KORTDÆKNING:
Oplysninger om kortdækning finder du på http://navigator.ptvgroup.com/faq_en
Leverede talere: tysk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, spansk, portugisisk, dansk, norsk, svensk,
polsk, tjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumænsk, tyrkisk, russisk, bulgarsk
Trafikrapporter er tilgængelige for følgende lande BE, CH, CZ, D, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NL, NO, AT,
PL, PT, SE. Bemærk: Brug af denne funktion kræver en internetforbindelse og kan medføre
omkostninger til dataoverførsel. Udlandet (roaming) kan medføre betydeligt højere omkostninger.

NOTER:
+ For at downloade kortdataene kræves en Wi-Fi-forbindelse.
+ Afhængigt af den ønskede landsdækning kan du muligvis bruge op til 4,5 GB plads i den interne
telefonhukommelse
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