Rozmery

Voľba sadzby

Šírka: 27,5 cm.

Manuálne

Výška: 8,6 cm.

Rádiovým prenosom

Hĺbka: 1,17 cm.

Automatické predprogramované:
- Vzdialenosť

Váha

- Čas

290g

- Dátum
- Jazdné

Displej

- Sumy

Jazdné:

- Geofyzikálne GPS

6 vysoko svietivých LED polí
Príplatkový:

Zmena sadzobného programu

6 vysoko svietivých LED polí

Manuálne kľúčom

Podsvietený text taxametra

Rádiovým prenosom

Sadzba – 1 vysoko svietivé LED pole

Programovacím zariadením
Čipovou kartou

Napájanie

Infračerveným programovacím zariadením

Od 9 do 16V

GPRS modemom

Prevádzková teplota

Pripojiteľné zariadenia

Od -15 do 70 °C.

Tlačiareň
Magnetická čítačka kariet

Relatívna vlhkosť

Čítačka/Zapisovačka čipových kariet

95%

Infračervený senzor pasažierov
Terminál na mobilné dáta

Mechanická oddolnosť

3G modem

3G

Mobilný telefón

Jednotky dĺžky

Komunikačné porty

Od 10 cm do 6553 m

Internal COM1 and COM2

Krok 10 cm.

RS232 +/- 12 Volts STD
4 Input/Output TTL level

Jednotky čakacieho času
Od 0,1 s do 6553 s

Komunikačné protokoly

Krok 0,1 s

GMSI
Mobilstar

Štatistiky

RomaNet

Pamäť Dataflash 1Mb

Telecom It. (Možnosť aktualizácie)

- 45 + 45 štatistických pamätí
- 12 x 45 mesačných pamätí

Operačný systém

- 50 x 45 pamätí pre každého vodiča

Aktualizovateľný systém v pamäti FLASH

Štruktúra sadzieb

Menič

63 SMART plne nezávislých sadzieb

Mechanický Hallov Efekt alebo Interný adaptér pre elektrický
tachometer až do 100.000 l/km

+8 nočných sadzieb
+8 sviatočných sadzieb
+4 automatické sadzby – jazdné

Elektrické výstupy

+4 automatické sadzby - vzdialenosť

1 Strešné svietidlo 25W
4 Programovateľné výstupy 5W

Zabudované
Zabudované

Automatická zmena sadzby na základe Geofyzikálneho GPS alebo GPRS
S GeoFencingom založeným na systéme GPS alebo GPRS bude zmena sadzby podľa jednotlivých zón
automatická. Takže keď taxikár prejde z jednej zóny do druhej, napríklad z T1 do T3, sadzba sa zmení
bez akcie vodiča taxíka.

Aktualizácia sadzby OTA (Over The Air)
M1 Plus taxameter aktualizuje svoje sadzby a operačný systém pomcou OTA, spravovaného cez
webové rozhranie: Digitax OTA Tariff Web Manager.
Administrátor používa Web Manager na načítanie aktualizácií, ktoré si potom koncové zariadenie
automaticky stiahne ak je to potrebné. Systém taktiež používa mechanizmus preberanie – obnovenie
v prípade nízkeho alebo žiadneho signálu. Web Manager taktiež ponúka možnosť kategorizovať
zariadenia do skupín, na základe čoho môže každá skupina dostať inú aktualizáciu.

Bezpečné spojenie
Aby bola komunikácia cez internet bezpečná, prístup na OTA server je zabezpečený použitím
bezpečného HTTPS pripojenia s obojsmerným (klient-server) SSL overením. Každé zariadenie alebo
užívateľ kto chce navštíviť stránku, musí poskytnúť platný cetrifikát vydaný certifikačným orgánom
(zariadenia ho maju zakódovaný v operačnom systéme, používatelia dostanú SSL kľúč).

Sledovanie zariadenia v reálnom čase
Taxameter M1 Plus sa môže používať v spojení so systémom Digitax DeviceTrack: riadiacim systémom, ktorý
využíva možnosti GPRS komunikácie M1 Plus, aby poskytol správcom taxislužby výkonný nástroj na riadenie,
dohľad a správu vozidiel. Zariadenia odosielajú a prijímajú niekoľko druhov údajov na centrálny server a z neho
s cieľom vykonávať sledovanie vozidiel v reálnom čase, reportovať a ďalšie.

Dohľad nad flotilou
DeviceTrack systém je schopný spracovávať obrovské množstvo dát poslaných z M1 OTA vrátane
reálnej polohy, smeru jazdy a rýchlosti, vodičovej smeny a histórie jeho jázd a k tomu všetky údaje o
zariadení.

Taxameter posiela všetky dostupné dáta na server, vrátane:
•

Polohy zariadenia v reálnom čase, smeru a rýchlosti jazdy, dokonca s možnosťou presmerovania
jazdy auta

•

Históriu jázd, vrátane dátumu, GPS súradníc začiatku a konca jazdy, prejdenej vzdialenosti, trvania
jazdy a ceny

•

História smien vodiča a detaily, vrátane rozpisu vzdialenosti, času a jazdného

Toto robí M1 Plus taxameter excelentným nástrojom pre vedúcich flotily ktorí sú schopní
sledovať svoju flotilu v reálnom čase cez jednoduché webové rozhranie.
Používaním webového rozhrania, a využitím obojsmernej komunikácie, je tiež možné používať
pokročilé bezpečnostné opatrenia ako napríklad uzamknutie a odomknutie taxametra. Vedúci flotily
dokáže taxameter úplne uzamknúť a predísť tak jeho neoprávnenému použitiu.

Dodatočná rozšíriteľnost
Digitax povoľuje developerom prístup k surovým dátam. Toto dovoľuje zákazníkom ktorí majú
špeciálne potreby, vyvýjať vlastné riešenia spojením dostupných dát s dátami ich vlastnými. Je
napríklad možné vyvinúť prídavné vlastnosti ako pokročilý reporting a analýza dát, alebo systém
na platbu kartou.
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