
Příloha 1 Porovnání jednotlivých funkcionalit služby CarControl [11] 

Funkce Popis Basic Standard Premium 

Hromadná administrace Umožňuje export stávajících uživatelů a jednotek (csv, xml), externí zpracování  a následný import podle kterého se 
provedou požadované změny.   ano ano 

TRASY Modul na správu tras všech typů vozidel, pracovních strojů a monitoringu osob ano ano ano 

Přístup k plánování servisních intervalů Evidence a vyhodnocování servisních intervalů, jako je technická kontrola, výměna oleje atd. Dále proaktivní 
upozorňování formou SMS nebo emailu na blížící se termín dle nájezdu km či data   ano ano 

Dispečerské funkce Zobrazení více vozidel najednou nad mapou a zobrazení v rámci nového okna (dispečerské okno)   ano ano 

Zrychlené předávání načtených bodů V tomto módu jednotka ihned předává každou polohu a nečeká na celý paket. Aktualizace polohy nad mapou je tak 
rychlejší (funkce je dostupná pouze pro některé jednotky)   * * 

Zrychlené načítání pozic Na jednotce lze nastavit zaznamenávání polohy každých 10s bez ohledu na rychlost jednotky (funkce je dostupná 
pouze pro některé jednotky)   * * 

Trace me Monitorování osob podobně jako vozidel s využitím mobilního telefonu ano ano ano 
REPORTY Zpřístupnění sestav, které si zákazník může generovat ano ano ano 
Automatické plánované zasílání reportů Možnost nastavit automatické zaslání definovaného reportu  s parametry v daných cyklech rovnou na email uživatele   ano ano 
Uživatelské sestavy Možnost vytvořit si vlastní strukturu knihy jízd přímo na portále   ano ano 
Grafy Možnost vytvořit graf k určitému vozidlu   ano ano 
EXPORTY Rozhraní umožňující automatické stahování dat z aplikací třetích stran * ano ano 
CESTOVNÍ NÁHRADY Slouží k zadání cestovního příkazu a výpočtu cestovních náhrad   ano ano 
AUTOPŮJČOVNA Slouží k rezervaci a správě vozidel v rámci firemní autopůjčovny.   ano ano 

SCHVALOVÁNÍ Schvalovací proces, který je možné aktivovat pro autopůjčovnu a cestovní náhrady. Umožňuje zvolit schvalovatele, 
který schválí / zamítne žádanku o zapůjčení vozidla nebo cestovní příkaz a jeho vyúčtování   ano ano 

Alert uživatelských oblastí Vyhodnocuje opuštění anebo vjezd do vydefinovaných uživatelských oblastí   ano ano 
Alert pohybu mimo definovanou dobu Vyhodnocuje pohyb, mimo uživatelem definovanou dobu   ano ano 

Alert zamčení vozidla Umožňuje zamknout vozidlo přes aplikaci, nebo mobilní telefon a následně upozornit uživatele na neoprávněnou 
jízdu ano ano ano 

Alert poplach 

Umožňuje poslat upozornění na základě informace od jednotky (jednotka musí daný alert podporovat) 

ano ano ano 
- Nízké napětí záložního zdroje ano ano ano 
- Výpadek hlavního napájení ano ano ano 
- Poplach od externího vstupu ano ano ano 
SOS tlačítko ano ano ano 
Alert - Jízda bez přihlášení řidiče Umožňuje upozorňovat na jízdy, které probíhají bez přihlášení řidiče po delší než definovanou dobu   ano ano 

Alert překročení povolené rychlosti Umožňuje poslat upozornění při překročení maximální rychlosti, která je v rámci alertu nastavená zákazníkem.  V 
rámci alertu lze zvolit konkrétní oblasti kde se má rychlost vyhodnocovat.   ano ano 

Sledování Možnost plánování tras a vyhodnocování jejich splnění, dále pak možnost zadávání uživatelských míst   ano ano 
Uživatelské oblasti Umožňuje vytvořit nad mapou oblast a vyhodnocovat pohyb vozidla uvnitř a mimo tuto oblast   ano ano 
Logistika Modul pro plánování cest a úkonů s možností vyhodnocení v rámci aplikace pro Android) Car terminal   ano ano 

Google funkce Možnost zobrazovat body na mapách Google a export jízd do formátu KML, který pak lze zobrazit v rámci aplikace 
Google Earth ano ano ano 

Mobilní přístup Přístup na adresu www.carcontrol.cz/m pro zobrazení poslední známé pozice jednotky na stránce uzpůsobené i pro 
mobilní prohlížeče ano ano ano 

Mobilní aplikace O2 CarControl Možnost pracovat s vozidly v rámci mobilní aplikace pro telefony Android/iOS ano ano ano 
Car Terminal pro Andorid zařízení Aplikace umožňující komunikaci s řidičem a zadávání plánovaných přeprav včetně možnosti navigace na cílový bod   ano ano 
Roaming Možnost online monitorování v zahraničí /včetně dotazů SMS na polohu x x x 
Fotografie Umožní k jednotce ukládat obrázky, jako třeba fotografie, nebo nascanované dokumenty 3 10 15 
* - Na základě žádosti zákazníka x - Za doplatek 

    

 


