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PROPOJUJEME SVĚT AUTOMOTIVE

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO SBĚR A ANALÝZU
INFORMACÍ O VOZIDLECH A POHYBU
MAJETKU

OPENMATICS
Naše společnost OPENMATICS vytváří komplexní řešení pro malé i velké flotily
vozidel. Otevřené telematické řešení tvoří základ našeho portfolia, k němu patří i vývoj
diagnostických aplikací nebo nabídka inženýrských řešení na zakázku.
Vyvíjíme vlastní software a dodáváme hardware v podobě jednotek instalovaných do
nákladních i osobních vozů a autobusů nebo jedinečných Bluetooth® TAGů, které lze
snadno připojit ke každému předmětu a tak z něj vytvořit inteligentní objekt.
NAŠE ŘEŠENÍ
TELEMATICS
Operátoři velkých flotil musejí operovat se svými vozidly s maximální
efektivitou a zároveň s ohledem na snižování nákladů na spotřebu a údržbu. My
našim zákazníkům ukazujeme, jak mohou efektivně operovat s celou svou
flotilou v reálném čase a s daty specifickými pro každé vozidlo.

ASSET TRACKING
Pro provozovatele flotil nebo i průmysl obecně se stává zásadním udržet
procesy co možná nejvíce nákladově efektivní a transparentní při zachování
plné sledovatelnosti. Řešení konektivity od OPENMATICS pomáhá přenášet
tyto požadavky do digitální reality.

ENTERTAINMENT
Cestování je příjemnější, když máte během jízdy přístup ke kvalitní zábavě.
S palubními systémy nové generace, OPENMATICS poskytuje zážitky první
třídy a nedává prostor nudě. S tímto inteligentním systémem konektivity
dokážou pasažéři streamovat multimediální obsah a využívat internet.

DIAGNOSTICS
Provozovatelé vozových parků, autobusové společnosti a výrobci vozidel trvají
na bezproblémovém chodu svých flotil. S řešením od OPENMATICS mohou
detekovat každé selhání, ještě než vytvoří nečekané náklady. A co víc, systém
dokáže identifikovat potenciál ke zlepšení.

ENGINEERING
Výrobní procesy se v mnoha oblastech průmyslu stávají více komplexními
a efektivní diagnostické a komunikační systémy se stávají stále důležitějšími
než kdy dříve. My vyvíjíme na naší platformě vlastní koncept mobility
s inteligentní konektivitou. Takto dokážeme zlepšit a zrychlit procesy našich
zákazníků, zatímco se celá výroba stává více transparentní.
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