SpotGuard er et positioneringssystem med små sporingsenheder som
rapporterer sin position med fastsatte tidsintervaller. Kommunikationen er
baseret på GPS og/eller GSM teknologi og har verdensomspændende
dækning.
Guard Systems har etableret eget partner-netværk for søg i Europa og
via dette netværk genfindes stjålne objekter som krydser landegrænserne.
Under en søgeoperation foregår det et nært samarbejde med
politimyndigheder i ind og udland.

Markedsførende
siden 1992

SpotGuard er, grundet sin
lille størrelse, velegnet til
installation i langt de
fleste objekter

95 % af alle stjålne
objekter genfindes!
De fleste genfindes
indenfor max. 48 timer.

Sporing og
genfinding

Standard funktioner

Tjenester inkluderet i løsningen

•

•

Gratis support 8-16 alle
hverdage.

•

Preinstalleret SIM-kort og
færdig opsat software.

•

Datatrafik og roamingomkostninger.

•

Assistance ved tyveri fra
vores alarmcentral, 24/7.

•

Gratis opdatering af kort og
applikation.
				
Ubegrænset brug af webapplikationen.

•

•

•

Verdensomspændende dækning
Spotguard er et GSM-baseret
system, som har verdensomspændende dækning.
Batteridrevet
SpotGuard har op til 6 års levetid
med indbygget batteri som
eneste strømkilde.
Uafhængig af GPS
SpotGuard er et GSM/RF-baseret
system. GSM triangulering
benyttes for monitorering og
positionering. I tillæg benyttes
Radiofrekvens (RF) for lokalisering i
genfindings- situationer.
Praktisk anvendelighed
SpotGuard er lille af størrelse,
derfor installationsvenlig og
diskret. Dette gør at SpotGuard
er anvendelig for de fleste typer
objekter.

•

SpotGuard PLUS Funktioner
•
•

•

Kontakt information
E: kundeservice@guardsystems.dk
T: +45 70 13 70 00

www.guardsystems.dk
Part of

RF-signal
Højeffekt RF-signaler benyttes
for nøjagtig lokalisering baseret
på position fra GSM-triangulering.

		

Godkendt af

Nøjagtighed
Mer nøjagtig positionering
med GPS.
Rapportering
Programmerbart
rapporteringsinterval.

SpotGuard
Fuld kontrol - Uanset hvor du befinder dig

App

Med Spotguard App kan du nemt få opdaterede positionsdata og administrere dine enheder
gennem en intuitiv grænseflade, specielt designet til smartphones, tablets og PC.

Spotguard App er tilgængelig på Android og iOS
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