Productbeschrijving PTV Truck Navigator

Vrachtwagennavigatie van logistiek specialist PTV is de professionele oplossing voor
vrachtwagenparken.
Het kent de relevante routebeperkingen en vindt de beste vrachtwagenroutes - zelfs onder moeilijke
verkeersomstandigheden.

PRODUCTHOOGTEPUNTEN
+ routes geschikt voor vrachtwagens, in heel Europa, voor internationale chauffeurs
+ De nieuwste realtime verkeersinformatie (TomTom HD Traffic) voor de ideale route en tijd.
+ Vind meer dan 20.000 vrachtwagenparkeerplaatsen met de Truck Parking Assistant...
+ Routes met economische tolvermijding
+ Bereken alternatieve routes
+ Opslaan en beheren van routes met meerdere stations

IDEAAL VOOR VLOTEN
+ Eenvoudige installatie en administratie
+ Opzettelijke interface voor eenvoudige overdracht van doelen
+ Uitgebreide "PTV Remote Interface" voor aansluiting op de telematica- en
fleetmanagementsystemen van talrijke fabrikanten.
+ Begeleide navigatie voor de transmissie van vooraf berekende routes
+ Verzending van rondleidingen ook rechtstreeks vanuit Map&Guide of Smartour.

INACHTNEMING VAN DE BEPERKINGEN VOOR VRACHTWAGENS IN DE SCHEEPVAART:
+ Fysieke beperkingen (hoogte, breedte, lengte, lengte, gewicht, asbelasting)
+ Wettelijke vereisten (vrachtwagenblokkade, alleen vrije bewoners, aanhangwagens verboden)
+ Beperkingen voor gevaarlijke goederen (algemeen, waterverontreinigend, explosief)
+ Vermijden van tunnels voor gevaarlijke goederen volgens de tunnelklassen A t/m E.
+ Waarschuwing voor gevaarlijke punten (hellingen, hellingen, scherpe bochten, overhangende
bomen, oneffenheden)
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ROUTEPLANNERING/NAVIGATIE VOOR VRACHTWAGENS:
+ Leidt op effectieve routes - indien nodig ook naar verboden gebieden.
+ Vermijden van woonwijken
+ Voertuigtype-specifieke routing (voorkeur voor bepaalde wegtypen)
+ Vermijding van tolwegen en veerboten
+ Vermijd draaimanoeuvres...
+ Europa-brede terminals voor het laden van vrachtwagens selecteerbaar als bestemming (POI).

VERDERE FUNCTIES
+ Kaarten aan boord: na het downloaden van de kaartgegevens is geen internetverbinding meer nodig
+ Auto Smartzoom
+ 2D- en 3D-navigatie in de richting van de reisrichting of noordelijke oriëntatie
+ Weergave van snelheidslimieten met tempowaarschuwer
+ Navigatie-instructies ook in tunnels
+ Realistische weergave van verkeersborden op de snelweg
+ kruispuntoverzichten
+ Geïntegreerde Europese radardetector

KAARTOMTREK:
Informatie over de kaartdekking is te vinden op http://navigator.ptvgroup.com/faq
Geleverde luidsprekers: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens,
Noors, Zweeds, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Hongaars, Roemeens, Turks, Russisch,
Bulgaars, Spaans, Portugees, Zweeds, Russisch, Russisch
Verkeersberichten zijn beschikbaar voor de volgende landen: BE, CH, CZ, D, DK, DK, ES, FI, FR, GB,
IT, NL, NO, AT, PL, PT, SE. Let op: Voor het gebruik van deze functie is een internetverbinding vereist
en kunnen er kosten voor gegevensoverdracht ontstaan. Als u in het buitenland roamt, kan dit
aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen.
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NOTA'S:
+ Een Wi-Fi-verbinding is vereist om de kaartgegevens te downloaden.
+ Afhankelijk van het land waar u woont, heeft u tot 4,5 GB geheugen nodig op het interne geheugen
van uw telefoon.
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