eVehicle – общ преглед
Единна телематична система за автомобили, с пълнообхватна гама
приложения и услуги за масовия потребител и корпоративния автопарк

Основната цел на eCall е да спасява животи.
За да се изпълни тези цел е необходимо eCall услугата да
достига до потребителя
Най-голямото усилие е масовото оборудване на
автомобилите:
- В Западна Европа (EU15+EFTA) процентното
съотношение на „нови автомобили“ спрямо „целия
автопарк“ е малко под 10%.
-

В Новата Европа (10-те страни членки + България и
Румъния) ситуацията е поне 2 пъти по сериозна като
съотношението „нови автомобили“ спрямо „целия
автопарк“ е под 5%

eVehicle – общ преглед
Единна телематична система за автомобили, с пълнообхватна гама
приложения и услуги за масовия потребител и корпоративния автопарк

- Ако само нови автомобили се оборудват с eCall
устройства, то услугата ще бъде налична в 100%
от автопарка на западна Европа до около 10
години.
- Ако този подход се възприеме от страните от
„Новата Европа“, желаният ефект твърде
вероятно значително ще се забави, тъй като
огромната част от автомобилите на пътя няма
да са оборудвани дори и през 2020.
- Особено внимание трябва да се обърне и на
рисковата група „млади шофьори“
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Ситуацията в България.
-

България не е подписала Меморандума и за момента е
наблюдател

-

България ще трябва да обслужва потребителите с оборудвани
автомобили от ЕС независимо дали българските автомобили
са оборудвани или не.

-

Най-големият проблем на местно ниво е факта, че новите
автомобили в България представляват пренебрежимо малък
дял от автомобилния парк и тенденцията при продажбите на
нови автомобили, особено в преиод на икономическа криза не е
положителна.

-

Ако в България се разчита eCall да бъде имплементирана само
за новите автомобили със стандартно оборудване за eCall, то
социалният ефект на тази инициатива ще бъде изключително
нисък (тъй като за 90% от гражданите услугата практически
няма да е достъпна).
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EuroGPS eVehicle:
- Подсистема за дистанционна автодиагностика
EuroGPS CarDiagnostics

- eCall функционалност
- Пълна гама от услуги предоставяни от
центъра на EuroGPS за „помощ на пътя“
(B-call) – информация свързана с
местопложението (близки обекти и услуги),
отдалечена навигация, пътна помощ и др.
- Подсистема за гъвкаво автозастраховане и
лизинговане на автомобили EuroGPS PAYD
- Подсистема за контрол и управление на
корпоративен и институционален автопарк
EuroGPS SmartTracker
- Съвместимост със системи за пътни такси и
други национални системи

eVehicle
Универсалните модули EuroGPS SmartTracker
- сърцето на телематичната система еVehicle

Хардуерно
ядро – базово
устройство в
автомобила

Допълнителни модули с
plug-n-play включване за
специализирани функции

eVehicle
С базовото автомобилно оборудване EuroGPS
– спокойни и сигурни на пътя

Хардуерното ядро
на системата :
Работи със софтуерната
система CarDiagnostics
Съвместимо с услугата
„Помощ на пътя“ (B-call)
Предоставя eCall
функционалност

Виж повече за

CarDiagnostics

eVehicle
За леки автомобили – пълна гама от допълнителни услуги
– информация, пътна помощ, гъвкави застраховки и лизинг, и др.

С минимални plug-n-play
разширения (в някои случаи
дори без необходимост от
разширения), оборудването

в автомобила работи с
пълната гама EuroGPS
приложения и услуги за
лични автомобили:
Работа със системата за
гъвкаво автозастраховане и
лизинговане на автомобили
EuroGPS PAYD
Пълна гама от услугите на
нашия B-call център –
информация, отдалечена
навигация, пътна помощ и
много други
Съвместимост със системи
за пътни такси

Виж повече за

EuroGPS PAYD

eVehicle
За корпоративни и институционални автопаркове
– 11 специализирани приложения за частния и 3 за обществения сектор

Чрез plug-n-play
разширения, оборудването
в автомобила работи с
пълна гама приложения и
услуги за корпоративни
автопаркове:
Работи с цялата
софтуерна платформа за
контрол и управление на
автопарк SmartTracker
Предлага
функционалност за
електронен тахограф
Осигурява съвместимост
с бъдещи системи за
събиране на пътни такси

Виж повече за

SmartTracker

Контакти
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