
 

Novinky v aplikaci 
Mobileye
Seznamte se s novou funkcí Mobileye Série 5. Funguje jako „třetí oko“ 
řidiče, monitoruje okolí při jízdě a varuje řidiče před nebezpečím. Snižte 
riziko nehod díky sofistikovanému, ale snadno ovladatelnému zařízení.

Cestovní příkaz
Dostaňte cestovní výlohy pod kontrolu. S novou funkcí máte na jednom 
místě přehled o služebních cestách, vyúčtování, cestovních náhradách 
a výdajích.
Můžete jednoduše zadávat služební cestu, nechat si ji schválit nadřízeným,
zapsat výdaje s ní spojené nebo vypočítat výši cestovních náhrad.

Pokračování
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Novinky v aplikaci 
Autopůjčovna
Získejte perfektní přehled o Vašem vozovém parku. S touto funkcí vždycky víte, která vozidla jsou volná a která zaměst-
nanci právě používají. Zapojte své zaměstnance do rezervačního systému a buďte ve využívání Vašeho vozového parku 
efektivní. 

Alert nepřihlášený řidič
Nově se můžete nechat upozornit na situaci, kdy je vozidlo používáno, aniž by se řidič na začátku jízdy ve vozidle přihlá-
sil identifikačním čipem. Nechte si upozornění poslat na e-mail nebo SMS zprávou. Můžete si nastavit i sledování nepři-
hlášených řidičů ve vztahu k oblasti nebo časovému období.



Představujeme Vám nejmodernější řešení bezpečného 
řízení. Pusťte za volant Vašich firemních vozidel nový systém 
Mobileye, který neustále monitoruje cestu před vozidlem 
a včas upozorní na blížící se kolizi.

Hlavním prvkem je inteligentní kamera, která se jednoduše 
připevní na čelní sklo uvnitř vozidla. Systém identifikuje 
potencionálně nebezpečné situace a dopravní značení. Řidič 
je upozorněn zvukovými a vizuálními výstražnými signály, 
které umožní předejít kolizi, případně zmírnit její následky. 
Díky tomu je cestování bezpečnější nejen pro řidiče, ale 
i pro ostatní účastníky silničního provozu včetně chodců.

Funkce Mobileye:

 Varování o přejezdu podélného vodicího pruhu

 Varování o kolizní situaci s vozidlem před řidičem 

 Varování o nedodržení bezpečné vzdálenosti

 Varování před srážkou s chodcem 

  Rozpoznávání dopravních značek s funkcí  
signalizace omezení rychlosti

3

Novinky Mobileye Tipy

Mobileye



4

Objevte funkce, které Vám pomohou jednodušeji ovládat O2 Car Control.

Zdá se Vám mapa na webu O2 Car Control moc malá?
Použijte jednoduchou pomůcku a zvětšete si ji jediným kliknutím.

TIP!
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