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Hlavné výhody:
Cena

ALLin

Konkurencieschopná cena

Nízka cena inštalácie
Nízka cena údržby

Všetko v jednom

ONE

Jednoduchá údržba
Žiadne interné konektory
Ľahký pre ľahkú montáž
Veľmi tenký iba 25mm

Zabudované GPS a GPRS antény
Zabudované citlivé, najmodernejšie aktívne GPS a GPRS antény.
Jednoduchý na inštaláciu, potrebuje iba 2 napájacie káble
Jednoduchý na servis, žiadne káble, ani diery na antény cez auto
Jednoduchý na výmenu alebo premiestnenie do iného auta
Príprava na externé antény v prípade veľmi tieneného auta

Zabudovaný taxameter
MID, OIML R21, E-MARK schválený/certifikovaný
By
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Zabudovaná GPRS / GSM anténa

Zabudovaná GPS anténa

Vyklápacia GPS anténa

DUÁLNE CPU
Primárny CPU je 400 MHz Samsung a jeho ARM architektúra umožňuje zariadeniu poskytnúť pozoruhodnú flexibilitu a efektívnosť
výpočtového výkonu spolu so zníženou spotrebou energie.
Sekundárny procesor AITP (Automotive Intensive Task Processor) dodáva potrebné funkcie v oblasti automobilového priemyslu, ako je
riadenie spotreby energie, bezpečné vypnutie, počítadlo kilometrov, výpočet vzdialenosti a rýchlosti, Zobudenie diaľku, služby over-theair a aktualizácie firmvéru. Program AITP je OTA (Over-The-Air) programovateľný pre vzdialenú automatickú aktualizáciu firmvéru a je
vždy zapnutý; môže zapnúť a vypnúť zariadenie ako aj všetky pripojené zariadenia.

IDEÁLNY PRE SPRÁVU FLOTILY DISPEČING
M1 MDT predstavuje najnovšie zariadenie na dispečing a riadenie vozového parku. Výkonné a kompaktné riešenie VŠETKO V JEDNOM.
Jeho GPRS modem umožňuje veľmi spoľahlivú komunikáciu s dispečingom. Vozidlo môže byť lokalizované cez vysoko výkonný prijímač
GPS U-Blox 6 s 50 kanálmi, ktorý je kompatibilný s novým európskym systémom určovania polohy GALILEO.
Obidva moduly GPS a GPRS môžu byť zapnuté a vypnuté bez ohľadu na stav systému Windows CE.
K dispozícii je aj hardvérový port MUX, ktorý umožňuje odosielať AT príkazy do modemu počas pripojenia zariadenia v GPRS, napríklad
na vyžiadanie stavu pripojenia, diagnostiky signálu a štatistiky z modemu. Všetky funkcie komunikácie a lokalizácie zabezpečuje procesor
AITP aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté: moduly GPS a GPRS sú riadené AITP ako pre napájanie, tak aj pre komunikáciu.

Prispôsobiteľné uživateľské rozhranie
Výborne čitateľný TFT displej s rozlíšením 16:9, 480x272 s
priemerom 4,3 palca umožňuje používanie rôznych aplikácií vďaka
vstavanému TouchScreen ovládaču a 9 tlačidlám s integrovanými
LED diódami. Hardvérové klávesy zabránia opotrebeniu a
poškodeniu dotykovej obrazovky pri ťažkých prevádzkach. Snímač
okolitého svetla umožňuje zvoliť optimálny jas displeja v akomkoľvek
svetle. Vypínač je inteligentné tlačidlo napájania, je
programovateľné na vykonávanie dôležitých úloh, ako napríklad:
- normálne stlačenie pre spustenie zo systémového disku
- dlhé stlačenie na spustenie z microSD karty
- dlhé stlačenie pri vypínaní na Bezpečné vypnutie
Môže byť tiež vypnuté alebo naprogramované tak, aby spúšťalo Ghost Mode

FUNKCIA DVOJITÉHO SPUSTENIA
Prostredníctvom tejto funkcie je možné obnoviť a aktualizovať celý systém kedykoľvek, počnúc aplikáciami až po celý operačný systém a
firmvér CPU.
Systém sa je schopný načítať z dvoch rôznych diskov:
- Flash Disk, používaný pre aplikácie a dáta;
- microSD karta pre ukladanie veľkých dát (veľké mapy, obrázky, filmy, záznamy) a pre servis (inicializácia alebo obnovenie systému).

TICHÝ REŽÍM
Tichý režim je špeciálny režim, v ktorom systém pracuje, ale displej je vypnutý. Táto funkcia môže byť užitočná v niekoľkých situáciách:
- Kontrola vodiča: Systém má aj funkciu budenia na diaľku, takže z dispečingu je možné diaľkovo zapnúť zariadenie (aj v režime tajnosti, takže nikto
nevidí, že sa spúšťa), aby sa skontrolovala poloha vozidla, počúvanie zvuku vo vozidle a ďalšie údaje.
- Ghost Mode: Prístroj je možné nastaviť tak, aby pri stlačení tlačidla vypnutia systém prechádzal do tajného režimu namiesto vypnutia.
Táto funkcia je užitočná, ak chcete, aby zariadenie zostalo vždy zapnuté (zhasne iba displej, znižuje spotrebu energie) alebo v stave pohotovosti.
Správa alarmov: Ak je systém vypnutý a tlačidlo alarmu je stlačené, systém sa môže spustiť v tichom režíme, takže nikto nevidí, že systém sa zapína. Na
tomto špeciálnom štarte môže byť systém naprogramovaný napr. na odoslanie hlásenia o alarme na dispečing, pozície GPS alebo tiež snímky obrazovky
prípadne zvuku.

VYSOKÁ ODDOLNOSŤ
Zariadenie dokáže vydržať problémy pri štartovaní auta, alebo problémy s výpadkom napájania vďaka externému záložnému zdroju (doplnkové
zariadenie), ktorý sa automaticky nabíja. Procesor AITP dá aplikáciám a systému Windows čas sa rýchlo a bezpečne zatvoriť v prípade náhleho
odpojenia hlavného napájania.

VSTUPY A VÝSTUPY
Zariadenie obsahuje širokú škálu komunikačných kanálov s vonkajším prostredím. 2 USB host, 1 USB zariadenie a až 2 Serial porty (232 a 485).
Špeciálne programovateľné digitálne vstupy a výstupy umožňujú ovládať zariadenia a čítať signály pochádzajúce z hociakých externých zariadení.

Displej

USB Porty

Zorné pole 4.3” diagonálne

2 USB Host (s podporou pre myš a klávesnicu)

Rozlíšenie WQVGA 480x272

1 USB Device (v prípade použitia bude Host len 1)2 USB Host

Farebný TFT LED Displej s 256,000 farbami
Výborne viditeľný displej s 300 cd/m2
Senzor okolitého svetla s 32 krokovov autoreguláciou

Hardwarové tlačidlá
9 podsvietených tlačidiel taxametra

Dotyková obrazovka

Tlačidlo zapnutia

Automobilová dotyková obrazovka s nastaviteľnými oblasťami.

1 tlačidlo zapnutia/vypnutia

Rozšírený teplotný rozsah

Serial porty

Ceruzka / Prst

2 vstavané RS232 Serial Porty

Procesory

8 RS232 Serial Portov dostupných cez externý DerivBox

Primárny CPU Samsung ARM 400MHz

2 RS232 Serial Porty dostupné na zabudovanom metri k pripojeniu
2G IU, tlačiarne a SMART strešného transparentu (Príslušenstvo)

Sekundárny CPU M16 pre intenzívne úlohy
Pamäť RAM
128MB

Vstupy a výstupy
5 výstupov taxametra
Port vstupu zapaľovania

Pamäť
128MB Interná FLASH pamäť

Alarm a bezpečnosť

Port pre MicroSDHC

Ovládač tichého módu (systém ON. Displej, zvuk a svetlo OFF)

GPRS Modem

Vlastnosti tichého displeja

GSM / GPRS Trieda 10

Plne programovateľný mód tichého displeja, šetrič obrazovky a
mód spánku s:

Modem môže ostať zapnutý aj po vypnutí terminálu.
Programovateľné možnosti zapnutia na diaľku
Teplý a studený reset (vyhradený elektonický obvod) je možný
cez API

- Tlačidlo ON
- API
Povoľuje vypnutie LCD bez vypnutia MDT jednotky.

2 Hardware RS232 Serial Porty dostupné na modeme povoľujú RAS aj
AT príkazy z užívateľských aplikácií

Multimédiá

2 SIM porty so softwarovým prepínačom dostupným cez API

Reproduktor a mikrofón

Podporuje medzinárodný štandardný protokol (ETSI AT set príkazov)

Podporuje vlnové ovládanie hlasitosti reproduktorov

Podporuje funkciu vytáčania RAS (Služba vzdialeného prístupu)

API bude poskytnuté

GPS / GPRS kombo anténa (Nie v základnom balení)

Prehrávanie vlnových a rečových súborov

GPS Prijímač

Načítanie

Technológia a vnútorná navigácia Ublox 6 SuperSense, Nová generácia
čipov GPS so zvýšenou presnosťou a rýchlym ziskaním pozície pri
zapnutí alebo v režíme spánku

Dvojité načítanie z Flash Disku and microSDHC

50 kanálov, cez 2 milióny korelátorov, GALILEO kompatibilné

Načítanie z karty < 11 s
Upraviteľná obrazovka pri spustení – logo používateľa

Monitorovanie antény (odpojenie a detekcia/ochrana proti skratu)

Mäkký a tvrdý reset

- Teplý štart: < 1 s

Mäkký reset možný cez HW tlačidlo

- Horúci štart: 29 s

Mäkký reset možný cez API

- Studený štart: 29 s

Tvrdý reset možný cez microSDHC Card (Továrenské nastavenia)

Podporuje medzinárodný štandardný format NMEA a vlastný binárny
protocol UBX

Bezpečná procedúra vypnutia systému Windowse.

Interval správ až do frekvencie 5 Hz

Notifikácia pred vypnutím
Kontrola activity signálu disku

Teplý a studený reset (vyhradený elektonický obvod) je možný
cez API

Externý záložný zdroj (nieje súčasť balenia)

A-GPS dostupné

Operačný systém

GPS / GPRS kombo anténa (Nie v základnom balení)

Windows CE .NET 6.0 with ATL, MFC, .NET Compact Framework
3.5 and Digitax Framework 4.1

Vývojové nástroje
ActiveSync 4.5 (dostupná posledná verzia) a USB ladenie s
ActiveSync podporou
Ukážkový kód pre súpravu SDK v jazyku C++
Compact Framework 3.5 je podporovaný
Digitax Framework (Knižnice Digitax): GPS, GPRS, I/O, Odometer,
Taxameter, Hardware tlačidlá, WatchDog, OTA, Windows Status,
Ovládač tichého módu, Záznamy, stlmovač svetla, Hardware
identifikácia, Úvodná obrazovka, Alarm, Tlačiareň a čítačka kariet
Ovládač Serial portu a testovacie nástroje
Digitálny I/O ovládač, API (DLL) a testovacie nástroje

Bezdrôtové pripojenia
Bluetooth modul LMX9838 (možnosť)
Kompletná sada Bluetooth 2.0
Taxameter
Zabudovaný taxameter
Firmware a Sadzba plne programovateľné cez OTA
Napájanie
8 - 32 V s chráničom prepätia
Baterka
Externý záložný zdroj s baterkou/Štandardná baterka (možnosť)

Aplikácia Read/Write Windows CE registry a API na podporu
trvalého ukladania systémových nastavení do registra

MounƟng

Softwarovo kontorlovateľný teplý reštart a testovacie nástroje

Všetky vonkajšie konektory, prístupné porty (ako SIM,
microSDHC, USB, atď.) a skrutky sú zapečatené

Ovládač GPRS modemu a testovacie nástroje
Ovládač GPS driver a testovacie nástroje

Prevádzková teplota

Testovací nástroj na reproduktor a mkrofón

-20°C až 70°C

Ovládač bezkontaktného / NFC čítača a testovacie nástroje

Vlhkosť

API ovládač podsvietenia and testovacie

95%

Ping test
Dialup sieť

Vibrácie

GSM vytáčač telefónu

Vibračná sínusová vlna, 10 ~ 500 ~ 10Hz, 1.5G, 0.37oct / min 3 osi
1hodina / os.

Podpora sieťových protokolov TCP/UDP, IP, PPP
Virtuálna klávesnica

Ochrana pred prachom

Editor textových súborov

Všetky otvory sú zapečatené, žiadne otvorené diery

Prehľadávač
Text-Do-Reči
Podporuje aplikácie pre text-do-reči od tretích strán
Navigačný software
Podporuje aplikácie máp a navigácie od tretích strán s SDK
Systémové diagnostické nástroje
On Field Test (OFT) OnBoard Diagnostic Utilities (Voliteľné), s
upraviteľným zoznamom na urobenie testov opravy GPS, GPS antény,
GPRS pripojiteľnosti a kontrola kvality signálu na dispečing, Odometer,
napájania, tlačidla alarmu, kalibráciu dotykovej obrazovky, Tlačidiel,
Senzoru okolitého svetla, verzie zariadenia, Verzie operačného
systému, Verziu AITP, taxametra, stavu baterky, transparentu
Všetky tieto testy a nástroje sa môžu použiť pri prvej
inštalácii alebo výmene zariadení
Načítavač obrazu operačného systému
Cez OTA alebo z microSDHC Karty
Aktualizácia systému, Správa flotily
Profesionálny OTA (Over The Air) KLIENT dovoľuje aktualizáciu
operačného systému a tiež CPU firmwarov.
Profesionálny OTA (Over The Air) SERVER s prihlasujúcimi sa vozidlami,
správa skupín a selektívna aktualizácia, vzdialené prihlasovanie.
Webové užívateľské rozhranie.

Rozmery
185 mm x 93 mm x 25 mm (Š x V x H)
Váha
260 g

Konektory na prípadné rýchle pripojenie
externej antény pri priveľmi tienenom
skle.

Inštalácia
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