
OFICIÁLNY PARTNER PRE POVINNÉ VYBAVENIE AUTOŠKOLY

Od 1.1.2016 platí vyhláška č. 45/2016 MDVaRR SR, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoško-
lách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. . Všetky autoškoly sú povinné do 
30. novembra 2016 vybaviť vozidlá, učebne a trenažé-
ry identifikačným zariadením. Naše identifikačné za-
riadenia majú certifikát, spĺňajú technické parametre 
a všetky legislatívne požiadavky.  

• 19 ROČNÉ SKÚSENOSTI V TELEMATIKE

•  ZARIADENIA A RIEŠENIA PRE RÔZNE FLOTILY

•  VLASTNÝ VÝVOJ - KVALITNÉ KOMPONENTY, DOSAH 
NA ŠTANDARDNÚ AJ ŠPECIFICKÚ FUNKCIONALITU

•  KVALITA ZARIADENÍ - DLHODOBO NÍZKA 
PORUCHOVOSŤ A NÁKLADY NA ÚDRŽBU

• AUTONÓMNE RIEŠENIA

• JEDNODUCHOSŤ OBSLUHY A PREVÁDZKY

• VLASTNÉ SERVISNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

• DOSTUPNOSŤ A PODPORA V KAŽDOM REGIÓNE

• IDEÁLNY POMER CENA A KVALITA

VŠETKY AUTOŠKOLY SÚ POVINNÉ VYBAVIŤ VOZIDLÁ, 
UČEBŇU A TRENAŽÉR IBA SCHVÁLENÝMI ZARIADENIAMI

DBÁME NA SPOĽAHLIVOSŤ

INFO: 02- 2091 0623
PODPORA: 02-2129 9999Zariadenia vhodné pre:

•  monitoring priebehu praktickej jazdy
•  identifikácia inštruktora aj žiaka pri jazde s viditeľným rozlíšením identifikácie
•  priebeh jazdy na autocvičisku/náhradnej výcvikovej ploche
•  údaje o trasách a trvaní jazdy
•  rozlíšenie jazdy s prívesným vozíkom
•  automatické posielanie dát do JISCD

•  identifikačné zariadenie samostatne pre učebňu a samostatne pre trenažér
•  identifikácia účastníkov v učebni a na trenažéri
•  vizuálne aj akustické potvrdenie identifikácie
•  automatické posielanie dát do JISCD autoskoly.gxsolutions.sk

http://autoskoly.gxsolutions.sk


JEDNO RIEŠENIE - DVOJNÁSOBNÝ BENEFIT

ADMINISTRATÍVAPHM

•  automatický import tankovaní
•  stav v nádrži a aktuálna 

spotreba ((aktiváciou CAN-u*)
•  kontrola nákladov na PHM
•  uplatnenie nadspotreby paliva 

vybavené GPS na základe §19 
zákona č. 60/2009 Z.z.

•  stav vozidla on-line na mape
•  informácie o jazdách on-line
•  rozlíšenie firemných a súkromných jázd
•  zobrazenie a rekonštrukcia histórie jázd
•  stav tachometra, rýchlosť, otáčky a iné parametre
•  analýza štýlu jazdy
•  analýza dát dostupných aktiváciou CAN-u*
•  detekcia a on-line upozornenia na rôzne 

prevádzkové udalosti
•  užívateľské oblasti - riadený pohyb, tankovania, 

parkovanie...

•  automatická elektronická 
kniha jázd

•  mesačné vyúčtovanie vozidiel 
•  správa servisných udalostí 

a nákladov
•  prepojenie na najrozšírenejšie 

ekonomické softvéry

GX SOLUTIONS, a.s. poskytuje telematické riešenia firmám, ktoré prevádzkujú rôzne flotily 
na vykonávanie dopravnej alebo obslužnej činnosti.

Naše služby sú určené pre komplexné vyhodnotenie prevádzky monitorovaných objektov, 
na zber a integráciu dát s inými komunikačnými riešeniami a informačnými systémami.

Prioritou je pritom spoľahlivosť zariadení, aplikácií a dát, postavená na dlhoročných skúsenostiach v telematike.

Uľahčujeme prevádzku vozového parku pomocou moderných technologických možností, 
s cieľom trvalých úspor nákladov.

* Pripojenie na CAN je možné v závislosti od značky a typu vozidla.

KOMPLEXNÝ PREVÁDZKOVÝ 
ZÁZNAM

viac možností  •  viac služieb • viac výhod 

ÚSPORA NÁKLADOV

•  z kontroly manipulácie s PHM
•  zo šetrnejšieho vedenia vozidla s vplyvom na jeho údržbu a životnosť
•  z odbúrania nepovolených jázd a zneužívania vozidla
•  zo zníženia zbytočne najazdených km
•  zo zautomatizovanej a spresnenej administratívy

ZA NAJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ/TELEMATICKÝ SYSTÉM

www.gxsolutions.sk
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http://autoskoly.gxsolutions.sk

