
Vážení zákazníci, jako první na trhu 
přicházíme s kompletním řešením 
pro správu vozového parku včetně 
záznamu chybových kódů a chování 
řidiče během jízdy.

Co Vám nabízí kombinace 
tohoto zařízení a aplikace?

PŘEDSTAVUJEME 
TELEMATICKÉ 
ZAŘÍZENÍ 
G-CONNECT 
A SPRÁVU SERVISU 
I FLOTIL GNM

G-CONNECT – TELEMATICKÉ ZAŘÍZENÍ

• Je telematické zařízení určené pro vozidla s OBD portem
• Díky G-CONNECTU můžete mít internet ve vozidle kdykoliv k dispozici
• Instalace zařízení je hotová během 15 minut
• Zařízení smí do vozidla instalovat pouze člen servisní sítě EURO KONCEPT
• G-CONNECT nijak neovlivňuje funkci vozidla a je určen k dlouhodobé montáži
• Zařízení lze použít také jako dočasný diagnostický nástroj
• Veškerá data o jízdě jsou uschována v souladu se směrnicí GDPR

GNM – SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

GNM PRO AUTOSERVIS
• Je kompletní nástroj na správu zakázek, 
 poptávek a faktur  
• Umožňuje online školení pro mechaniky
• Nabízí kompletní kalendář s plánem 

oprav, školení a schůzek
• Upozorňuje na chybové kódy vozidel 
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• Nahrazuje servisní knížku vozidla 
 (bude nabízet online servisní 
 knížky na jednom místě)
• Sleduje stav pneumatik na základě 
 stylu jízdy řidiče, stejně jako stav
 akumulátoru
• Zaznamenává chybové kódy přesně tam 
 kde se zobrazily – lze zobrazit na mapě

• Upozorňuje na chybové kódy vozidel
 spadajících pod autoservis
• Rozděluje chybové kódy podle 
 závažnosti a skupiny
• Hlásí blížící se servis vozidel zákazníků
• Umožňuje obeznámit zákazníka o blížícím
 se servisu nebo závadách na vozidle
• Nabízí možnost zobrazit aktivní varovné
 kontroly ve vozidle 

GNM PRO FLOTILU
NEBO SAMOTNÉHO ŘIDIČE
• Je kompletní nástroj na správu 
 oprav vozidla
• Umožňuje vyhledat nejbližší servis v případě
 závady a naplánovat opravu
• Upozorňuje na chybové kódy vozidel 
 a na chování řidičů

• Zobrazuje aktuální pozici vozidel včetně 
 zobrazení vozidel která mají chybové kódy 
 nebo upozornění na chování řidiče
• Hlásí blížící se servis vozidel, technickou 
 kontrolu nebo expiraci lékárničky
• Umožňuje online naplánovat opravu v autoservisu
• Sleduje stav pneumatik na základě stylu jízdy 
 řidiče, stejně jako stav akumulátoru 
• Nahrazuje servisní knížku vozidla (bude nabízet 
 online servisní knížky na jednom místě)
• Zaznamenává uskutečněné jízdy v pracovní 
 době i mimo ni
• Hodnotí řidiče podle stylu jízdy
• Zobrazuje hodnocení řidiče / vozidla / celé fl otily –  
 ekonomika jízdy / bezpečnost jízdy
• Upozorňuje na nastartované vozidlo, které 
 stojí na místě
• Zobrazuje spotřebu, stav paliva a další 
 provozní statistiky všech vozidel
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GNM MOBILNÍ APLIKACE
• Přihlašuje řidiče k vozidlu
• Umožňuje vyhledat nejbližší servis 
 v případě závady a naplánovat opravu 
• Upozorňuje na chybové kódy vozidel 
 a na chování řidičů 
• Zobrazuje aktuální pozici vozidel včetně  
 zobrazení vozidel která mají chybové 
 kódy nebo upozornění na chování   
 řidiče 
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• Upozorňuje na jízdu mimo pracovní dobu, 
 nebo mimo určenou lokalitu
• Zobrazuje závady na vozidle nebo ostrou jízdu  
 přímo na mapě včetně součtu prohřešků obr. 11

• Upozorňuje na následující 
 chování řidiče:
 prudké zrychlování / prudké brždění
 ostré zatáčení / překročení rychlosti
 jízdu mimo pracovní dobu
 jízdu mimo povolenou oblast

obr. 10

obr. 11

obr. 12

• Hlásí blížící se servis vozidel, technickou  
 kontrolu nebo expiraci lékárničky
• Umožňuje online naplánovat opravu 
    v autoservisu
• Sleduje stav pneumatik na základě stylu  
 jízdy řidiče, stejně jako stav akumulátoru 



Více informací se dozvíte u manažera 
servisního konceptu EURO KONCEPT 

Václava Kuboně.
Telefon: +420 602 187 228

 E-mail: info@euro-koncept.czNavštivte nás na www.sprava-fl otil.cz

S NAŠÍM ŘEŠENÍM
ŠETŘÍTE NÁKLADY
MÁTE VOZOVÝ PARK POD 

PLNÝM DOHLEDEM
PŘEDCHÁZÍTE VĚTŠÍM INVESTICÍM

VÍTE, JAK SE ZACHÁZÍ 
         S VAŠÍM MAJETKEM
VÍTE, JAK SE 

         S VAŠÍM MAJETKEM
VÍTE, JAK SE 
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• Nahrazuje servisní knížku vozidla (bude nabízet 
  online servisní knížky na jednom místě)
• Zaznamenává uskutečněné jízdy v pracovní 
    době i mimo ni 
• Hodnotí řidiče podle stylu jízdy 
• Zobrazuje hodnocení řidiče / vozidla / celé 
   fl otily - ekonomika jízdy / bezpečnost jízdy
• Upozorňuje na nastartované vozidlo,
   které stojí na místě
• Zobrazuje spotřebu, stav paliva a další 
   provozní statistiky všech vozidel
• Upozorňuje na jízdu mimo pracovní 
 dobu, nebo mimo určenou lokalitu
• Zobrazuje závady na vozidle nebo
   ostrou jízdu přímo na mapě včetně 
    součtu prohřešků 
• Upozorňuje na následující chování řidiče:
   prudké zrychlování / prudké brždění / 
  ostré zatáčení / překročení rychlosti / 
  jízdu mimo pracovní dobu  / jízdu mimo 
 povolenou oblast
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