Opis produktu PTV Truck Navigator

Nawigacja samochodami ciężarowymi od specjalisty ds. logistyki PTV jest profesjonalnym
rozwiązaniem dla flot pojazdów ciężarowych.
Zna odpowiednie ograniczenia dotyczące tras i znajduje najlepsze trasy dla samochodów ciężarowych
- nawet w trudnych warunkach ruchu drogowego.

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU
+ trasy odpowiednie dla samochodów ciężarowych, ogólnoeuropejskie, dla kierowców
międzynarodowych
+ Najnowsze informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (TomTom HD Traffic) dla
zapewnienia idealnej trasy i czasu.
+ Znajdź ponad 20.000 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych z asystentem parkowania
samochodów ciężarowych.
+ Trasy z ekonomicznym unikaniem opłat drogowych
+ Obliczanie tras alternatywnych
+ Zapisywanie i zarządzanie trasami wielostanowiskowymi

IDEALNY DLA FLOTYLLI
+ Łatwa instalacja i administracja
+ Intencyjny interfejs ułatwiający transmisję celów
+ Kompleksowy "PTV Remote Interface" do podłączenia do telematyki i systemów zarządzania flotą
wielu producentów.
+ Nawigacja kierowana dla przekazywania wstępnie obliczonych tras
+ Wysyłanie wycieczek również bezpośrednio z Map&Guide lub Smartour.

ROZWAŻENIE OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH RUCHU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W
ŻEGLUDZE:
+ Ograniczenia fizyczne (wysokość, szerokość, długość, ciężar, obciążenie osi)
+ Wymagania prawne (blokada ciężarówki, tylko mieszkańcy wolni, przyczepy zabronione)
+ Ograniczenia dotyczące towarów niebezpiecznych (ogólne, niebezpieczne dla wód, wybuchowe)
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+ Unikanie tunelu towarów niebezpiecznych zgodnie z klasą tunelu A-E
+ Ostrzeżenie przed punktami niebezpieczeństwa (nachylenia, nachylenia, ostre zakręty, zwisające
drzewa, nierówności)

PLANOWANIE TRASY CIĘŻARÓWEK/NAWIGACJA:
+ Ołów na efektywnych trasach - w razie potrzeby również do obszarów o ograniczonym dostępie.
+ Unikanie obszarów mieszkalnych
+ Trasa właściwa dla danego typu pojazdu (preferowane są niektóre typy dróg)
+ Unikanie płatnych dróg i promów
+ Unikać manewrów zawracania.
+ ogólnoeuropejskie terminale do załadunku samochodów ciężarowych, wybierane jako miejsca
przeznaczenia (POI)

DALSZE FUNKCJE
+ Mapy pokładowe: po pobraniu danych map nie jest wymagane połączenie z Internetem.
Auto Smartzoom + Auto Smartzoom
+ nawigacja 2D i 3D w kierunku jazdy lub orientacji północnej
+ Wyświetlanie ograniczeń prędkości za pomocą tempomatu ostrzegawczego
+ Instrukcje nawigacyjne również w tunelach.
+ Realistyczne wyświetlanie znaków drogowych
widoki przecięcia + widoki przecięcia
+ Zintegrowany europejski detektor radarowy

OBWÓD KARTY:
Informacje na temat zasięgu karty można znaleźć na stronie http://navigator.ptvgroup.com/faq
Wystąpienia: angielski, francuski, niemiecki, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, duński,
norweski, szwedzki, polski, czeski, słowacki, słoweński, węgierski, rumuński, turecki, rosyjski,
bułgarski.
Raporty o ruchu są dostępne dla następujących państw: BE, CH, CZ, D, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NL,
NO, AT, PL, PT, SE. Uwaga: Korzystanie z tej funkcji wymaga połączenia z Internetem i może wiązać
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się z kosztami transferu danych. Jeśli korzystasz z roamingu za granicą, możesz ponieść
znacznie wyższe koszty.

UWAGI:
+ Do pobrania danych mapy wymagane jest połączenie Wi-Fi.
+ W zależności od zasięgu w danym kraju, w wewnętrznej pamięci telefonu może być potrzebne do
4,5 GB pamięci.
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