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Elte GPS Sp. z o. o. jest liderem
w produkcji i wdrażaniu
systemów teleinformatycznych
dla przedsiębiorstw różnych
gałęzi przemysłu, służb
uprzywilejowanych i jednostek
samorządowych.
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SYSTEMY OD PROFESJONALISTÓW

SYSTEMY OD
PROFESJONALISTÓW

Nasze rozwiązania to rozbudowane systemy łączące najnowsze myśli technologiczne i informatyczne, które wspierają procesy
związane z realizacją usług, nadzorują je
i optymalizują użycie posiadanych zasobów. Usprawniają organizację transportu
oraz komunikację. Wszystkie te działania
prowadzą do zmniejszenia kosztów, poprawy jakości świadczonych usług i wzrostu
zadowolenia klientów.

Najwyższy poziom usług, wysoka jakość
stosowanych podzespołów oraz profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zostały docenione przez liczne grono
naszych klientów.
Zapraszamy do bliższego zapoznania się
z naszymi rozwiązaniami.

Jako producent elementów składowych,
zarówno oprogramowania jak i urządzeń,
gwarantujemy Państwu dostosowanie naszych systemów do indywidualnych potrzeb, dajemy możliwość ich rozbudowy,
a także ciągłej modernizacji.

SYSTEMY OD PROFESJONALISTÓW
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PONAD 10-LETNIE
DOŚWIADCZENIE

PONAD 100000
ZAMONTOWANYCH
URZĄDZEŃ

PONAD 50000 POJAZDÓW
MONITOROWANYCH NA
TERENIE POLSKI I EUROPY

OBSŁUGA FIRM W
10 SEKTORACH
BRANŻOWYCH
(firmy komunalne, flota handlowa, kolej,
komunikacja miejska, maszyny budowlane,
ochrona mienia, przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne, usługi kurierskie,
służby uprzywilejowane, transport)

O FIRMIE
ELTE GPS:
6
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AUTORSKIE
OPROGRAMOWANIA

USŁUGI
KOMUNALNE

MASZYNY
BUDOWLANE
USŁUGI
KURIERSKIE

WODOCIĄGI
I KANALIZACJA

SŁUŻBY
OCHRONY MIENIA

KOMUNIKACJA
MIEJSKA

KOLEJ
FLOTA
HANDLOWA

TRANSPORT

SŁUŻBY
UPRZYWILEJOWANE

ROZWIĄZANIA
OBJĘTE PATENTAMI
I ZASTRZEŻONYMI
WZORAMI
PRZEMYSŁOWYMI

URZĄDZENIA
PROJEKTOWANE
I PRODUKOWANE
PRZEZ ELTE GPS
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O FIRMIE ELTE GPS
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JESTEŚMY TAM, GDZIE TY

PUNKTY INSTALACYJNO-SERWISOWE
I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

GDYNIA / GDAŃSK
OLSZTYN

BYDGOSZCZ

WARSZAWA

POZNAŃ

ZIELONA GÓRA

RADOM
LUBIN
WROCŁAW

LUBLIN
CZĘSTOCHOWA

Punkty instalacyjno-serwisowe
Punkty wsparcia informatycznego
Mobilne punkty instalacyjno-serwisowe
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PUNKTY INSTALACYJNO-SERWISOWE I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

KRAKÓW

KIELCE

RZESZÓW

JESTEŚMY DLA WAS

PRZYKŁADOWE WDROŻENIA
W SŁUŻBACH UPRZYWILEJOWANYCH

GDAŃSK
SŁUPSK
BYTÓW
PRUSZKÓW GDAŃSKI

OLSZTYN

KOŚCIERZYNA

POZNAŃ

SŁUPCA

WARSZAWA

KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

BIAŁA PODLASKA

KOŁO
BIAŁOBRZEGI
KOŚCIAN
ŻEGAŃ

KOZIENICE
TOMASZÓW MAZOWIECKI

RADOM

CHEŁM
ZWOLEŃ

PRZYSUCHA
LIPSKO
SZYDŁOWIEC

KATOWICE
RZESZÓW
KRAKÓW

JAROSŁAW

KROSNO

Wybrane miasta, w których jednostki
ratownictwa medycznego korzystają z systemu
SMOK

Przykładem naszych możliwości dostosowania
systemu SMOK do indywidualnych potrzeb klienta jest
wdrożenie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji m st. Warszawa.

Dane z dnia: 21.09.2019 г.

PRZYKŁADOWE WDROŻENIA W SŁUŻBACH UPRZYWILEJOWANYCH
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SYSTEM SMOK W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WDROŻENIA W STRAŻY POŻARNEJ

POMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ZACHODNIO-POMORSKIE
PODLASKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE
WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE
LUBELSKIE
DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE
ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

Województwa, w których jednostki
Państwowej Straży Pożarnej
korzystają z naszego systemu

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, do której dana jednostka
OSP przynależy, jest wdrożony system SMOK. Rozbudowa systemu opiera się
wyłącznie na opomiarowaniu nowych pojazdów i dodaniu ich do istniejącej
infrastruktury. Serwer i całe zaplecze jest już gotowe, korzystają z niego jednostki
PSP w całym kraju. Podłączenie do systemu pozwala na skuteczne zarządzanie
jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej
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PODKARPACKIE

SKONCENTROWANA TECHNOLOGIA

WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
NASZYCH SYSTEMÓW
System Monitorowania Pojazdów SMOK sprosta wszystkim oczekiwaniom klienta. Od najprostszych,
związanych z monitorowaniem lokalizacji pojazdów, aż po zaawansowane technologicznie systemy,
które spełniają wysoko postawione wymagania ze strony klienta.

detektor sygnału
uprzywilejowania

terminal PDA

kamera wewnętrzna

kamera zewnętrzna

interfejs CAN

sterownik GPS

wideorejestrator
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detektor sygnału
uprzywilejowania
terminal PDA

kamera wewnętrzna

interfejs CAN

sterownik GPS
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wideorejestrator

sonda paliwa
wraz z czujnikiem otwarcia
wlewu paliwa

odczyt ciśnienia
motopompy

odczyt ilości środka
pianotwórczego

odczyt poziomu wody
kamera cofania

rejestracja czasu pracy
sprzętu dodatkowego

sygnał pracy motopompy
ewidencja wyposażenia
pojazdu
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ZOBACZ, CO ZNACZY PRECYZJA

MODUŁ LOKALIZACJI

Najważniejszym elementem systemu SMOK zamontowanym na pojeździe jest sterownik GPS.
Sterownik zapisuje dane o lokalizacji pojazdu, jego prędkości, kierunku poruszania się oraz dane
z czujników i interfejsów. Wbudowana wewnętrzna pamięć sterownika GPS archiwizuje te dane i na ich
podstawie możliwe jest generowanie różnego rodzaju raportów, m.in. z tras przejazdu, postojów, miejsc
uruchomienia motopompy, sygnału uprzywilejowania, itp.

Gama sterowników i lokalizatorów do monitorowania pojazdów, maszyn i osób.

Lokalizator GPS Basic

Sterownik GPS Advanced

Lokalizator GPS Mobile

Monitorowanie pojazdów możliwe jest w aplikacji SMOK Net uruchamianej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej
np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, itd., jak również za pomocą pakietu programów
instalowanych na komputerze.

Lokalizatory osobiste z powodzeniem mogą być
wykorzystywane w lokalizowaniu ratowników medycznych w
trakcie imprez masowych.
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SMOK Net

Rejestr GPS

Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy na cyfrowej mapie

Monitorowanie pojazdów możliwe jest w aplikacji SMOK Net, uruchamianej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej,
np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, itd., jak również za pomocą pakietu programów
instalowanych na komputerze: GPS Monitor i Rejestr GPS.
SMOK Net

Rejestr GPS

Wizualizacja trasy przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ze wskazaniem miejsc i czasu uruchomienia sygnału
uprzywilejowania.

MODUŁ LOKALIZACJI 15

Mapa – podgląd

Mapa - szczegóły - podgląd

Monitorowanie pojazdów możliwe jest również
w aplikacji SMOK Mobile instalowanej na
urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon
czy tablet pracujących pod systemami
operacyjnymi: iOS, Android.
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Lista – podgląd

IDEALNIE PROWADZĄCY DO CELU

MODUŁ MAPOWY
Moduł mapowy umożliwia wizualizację danych z systemu SMOK na rozmaitych mapach, np. mapach
firmy E-mapa, Open Street Map oraz Targeo. Możliwe jest również wykorzystanie dowolnych map
pracujących w oparciu o usługę WMS lub TMS oraz innych np. zaimportowanych z pliku Shapefile.
Cyfrowe mapy umożliwiają wyszukiwanie adresów oraz planowanie tras przejazdów (np. wg kryteriów –
najkrótsza, najszybsza, ekonomiczna - z możliwością tworzenia szablonów dla samochodów osobowych
lub ciężarowych). Możliwa jest również wizualizacja danych z systemu GPS na mapach klienta,
np. z naniesionymi punktami lokalizacji hydrantów, szpitali, itp.

SMOK Net

GPS Monitor

Zarówno aplikacja SMOK Net jak i oprogramowanie GPS Monitor oraz Rejestr GPS posiadają funkcję,
która pozwala na eksport dowolnie wskazanego punktu lub pojazdu na mapie na zewnętrzne aplikacje
mapowe, np. Google Maps (wykorzystanie widoku satelitarnego bądź funkcji Street View).

SMOK Net

GPS Monitor
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SMOK Net

Rejestr GPS

Wyszukiwanie obecności obiektów w obszarze

SMOK Net

Rejestr GPS

Tworzenie ksztatów na mapie
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WYKLUCZA WĄTPLIWOŚCI I DAJE KONTROLĘ

MODUŁ MONITOROWANIA
ZABUDOWY
System Monitorowania Pojazdów SMOK do monitorowania zabudowy został opracowany przy ścisłej
współpracy z naszymi Klientami, tak, aby spełniał ich potrzeby, oczekiwania oraz wymagania obowiązujące
na rynku. Oferowany przez ELTE GPS moduł monitorowania zabudowy można zastosować do każdego
rodzaju zabudowy. System SMOK umożliwia monitorowanie i zapis szeregu danych w zależności od
rodzaju zabudowy dotyczących, np. pracy motopompy, ilości środka pianotwórczego, uruchomienia
sygnału uprzywilejowania, itp.
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Dane zarejestrowane przez sterowniki GPS, mogą być prezentowane za pomocą
aplikacji SMOK Net i/lub oprogramowania dedykowanego GPS Monitor i Rejestr
GPS w formie różnych raportów – szczegółowych dla pojedynczych pojazdów
czy raportów zbiorczych dla wielu pojazdów – w formie kart drogowych
w których zawarte mogą być dane o czasie pracy i miejscu pracy poszczególnych urządzeń
(motopomp, sprężarek, itp.) czy ilości przejechanych kilometrów, stanie licznika, zużyciu
paliwa, uruchomieniu sygnału uprzywilejowania, itp.

Raport zbiorczy pracy urządzeń dodatkowych

Raport drogowy z pracy urządzeń dodatkowych w oprogramowaniu Rejestr GPS
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EFEKTYWNOŚĆ W TWOICH RĘKACH

MODUŁ EWIDENCJI STANU
ORAZ CZASU PRACY
WYPOSAŻENIA POJAZDÓW
STRAŻY POŻARNEJ
Zastosowanie rozwiązania jakim jest moduł ewidencji stanu oraz czasu pracy wyposażenia pojazdów
straży pożarnej, pozwala na szczegółowe rozliczenie z ilości używanego osprzętu będącego na
wyposażeniu pojazdu oraz czasu jego użytkowania. Każde narzędzie w pojeździe wyposażone jest
w identyfikator RFID. Przy pomocy bezprzewodowego skanera w szybki i łatwy sposób można zweryfikować,
czy sprzęt znajdujący się na pojeździe jest kompletny. Oprzyrządowanie mechaniczne typu pilarki, nożyce,
może być dodatkowo wyposażone w układ elektroniczny, który zlicza czas ich pracy.

System po zeskanowaniu elementów
wyposażenia pojazdu, automatycznie
powiadamia o ewentualnych brakach
w osprzęcie, gdyż informacje o ich
ilości i rodzaju przechowywyane są
w dedykowanej bazie danych. Moduł
umożliwia
generowanie
raportów
ewidencyjnych oraz raportów czasu
pracy sprzętu, a poprzez integrację
zsystememlokalizacjipojazdu,umożliwia
szczegółową analizę ich wykorzystania
w trakcie prowadzonych działań.

Przykładowy raport czasu pracy osprzętu dodatkowego
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DOBRA KOMUNIKACJA PODSTAWĄ EFEKTYWNEJ PRACY

MODUŁ TERMINALA PDA

Dotykowy terminal PDA stanowi jeden z podstawowych elementów składowych systemu
SMOK - wspomaga i usprawnia proces wykonywania zadań. Terminal umożliwia realizację
wielu funkcji, m.in. pozwala na komunikację z kierowcą, nawigację GPS. Umożliwia również
wyświetlenie przesłanych zdarzeń ze stanowiska kierowania / dyspozytorskiego.

Ekran główny terminala PDA

Terminal umożliwia komunikację statusową. Wybrany status przekazywany jest do
stanowiska kierowania / dyspozytorskiego, dzięki temu automatycznie uzupełnia się
czas operacyjny danego zdarzenia.
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Na terminalu wyświetlane są otrzymane
zdarzenia z informacjami o opisie i rodzaju
zdarzenia oraz miejscu jego wystąpienia.

Dzięki systemowi SMOK przesyłane na
terminal PDA zdarzenia wraz z adresami
ich realizacji są geotagowane, co
pozwala na automatyczne nawigowanie
do miejsca realizacji zdarzenia, poprzez
zainstalowaną na terminalu aplikację
Auto-Mapa, bez konieczności ręcznego
wprowadzania adresu.

Funkcjonalność
terminala
pozwala
na ciągłe monitorowanie istotnych
parametrów zabudowy pojazdu podczas
realizacji zadania.
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Terminal PDA pozwala na odbieranie, przechowywanie i wyświetlanie plików w formatach PDF, JPEG, GIF, dzięki czemu możliwe
jest otrzymywanie ze stanowiska kierowania / dyspozytorskiego dokumentacji, takiej jak karty ratownicze, lista materiałów
niebezpiecznych czy wykaz osób zaginionych, ułatwiającej przeprowadzenie akcji ratowniczej.

Terminal umożliwia obustronną
komunikację z dyspozytorem przez
dodawanie dowolnych tekstów
oraz przekazywanie zdefiniowanych
wcześniej komunikatów, w których
zawarta jest również informacja
o pozycji pojazdu.
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Terminal 7”

Dodatkową funkcją terminala jest możliwość
podłączenia kamery cofania.

Terminale PDA dostępne są w wersji 5, 7 i 12 cali oraz w wersji przeznaczonej do montażu na zabudowie pojazdu. Obudowa
terminala zewnętrznego wykonana jest z elementów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz na drobne uszkodzenia
mechaniczne. Obsługa zewnętrznego terminala odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych znajdujących się na obudowie
terminala.

Terminal 12”

Terminal zewnętrzny

Terminal 5”
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REJESTRUJE, KONTROLUJE

MODUŁ REJESTRACJI
OBRAZU
Jednym ze sposobów udokumentowania realizacji zadań oraz stwierdzonych nieprawidłowości jest
ich zapis w formie zdjęć lub filmów. Zaletą modułu rejestracji obrazu jest możliwość geotagowania
zarejestrowanych zdjęć i filmów. Funkcja ta pozwala na szybkie wyszukiwanie obrazów zarejestrowanych
podczas obsługi wskazanej na mapie lokalizacji - np. konkretnego punktu realizacji zlecenia lub ulicy.
Moduł ten sprawdza się przy weryfikacji zgłaszanych reklamacji.

FOTOREJESTRACJA
Photobox to cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący
z systemem SMOK. Zadaniem rejestratora jest zapis na
karcie SD zdjęć z kamer zainstalowanych na pojeździe
w wybranym przez użytkownika miejscu, np. w kabinie
kierowcy, na zabudowie pojazdu, itp. Zapis zdjęć może
być wyzwalany np. sygnałem uprzywilejowania.

Przykładowe zdjęcie zarejestrowane podczas realizacji
zlecenia
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Zaletą funkcji fotorejestracji jest możliwość animacji
obiektu na cyfrowej mapie zsynchronizowanej z widokiem
zdjęć zarejestrowanych w danej lokalizacji. Podczas
animacji możliwe jest również wyświetlanie informacji
o pracy monitorowanych urządzeń np. uruchomienia
sygnału uprzywilejowania, motopompy, podnośnika, itp.

MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU 27

WIDEOREJESTRACJA
Wideorejestratory współpracują z systemem SMOK. Do wideorejestratora możliwe jest
podłączenie kilku kamer zainstalowanych np. w kabinie pojazdu. Konfiguracja wideorejestratora
pozwala na zapis obrazu w sposób ciągły, wyzwalany przez sygnał załączenia stacyjki
(rejestracja trasy) lub inne sygnały np. przez włączenie sygnału uprzywilejowania, itp.Filmy
zapisywane są na kartach SD lub twardym dysku a odtwarzane są za pomocą dedykowanego
oprogramowania.

Kamera

Zaletą wideorejestracji jest możliwość animacji obiektu na cyfrowej mapie zsynchronizowanej
z widokiem filmów zarejestrowanych w danej lokalizacji. Podczas animacji możliwe jest również
wyświetlenie informacji o pracy monitorowanych urządzeń, np. motopompy, podnośnika.
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Wideorejestrator

STWORZONE BY OSZCZĘDZAĆ

MODUŁ KONTROLI PALIWA
Zastosowanie systemu SMOK to lepsze zarządzanie gospodarką paliwową. Umożliwia szybkie i sprawne
zestawienie zatankowanego i zużytego paliwa dla danego pojazdu lub grupy pojazdów. W celu kontroli paliwa
dostępny jest szereg urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych takich jak: interfejs do fabrycznego pływaka,
interfejs CAN, cyfrowa mikroprocesorowa sonda paliwa oraz transponderowy czujnik otwarcia wlewu z sitkiem
antykradzieżowym.

Przekrój zbiornika paliwa prezentujący sposób montażu cyfrowej
mikroprocesorowej sondy paliwa
i transponderowego czujnika otwarcia
wlewu z sitkiem antykradzieżowym.

Montaż cyfrowej mikroprocesorowej sondy paliwa w zbiorniku wraz z czujnikiem otwarcia wlewu paliwa z
transponderem RFID i sitkiem antykradzieżowym.

MODUŁ KONTROLI PALIWA 29

Interfejs CAN

Przykład jednego z wielu raportów pozwalających na kontrolę paliwa - Karta Drogowa - Ogólna

Przykład jednego z wielu raportów pozwalających na kontrolę paliwa - Karta Drogowa - Ogólna
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Widok wykresu ilości paliwa w funkcji czasu wraz z wizualizacją innych parametrów. Przykład ubytku paliwa.

Widok wykresu ilości paliwa w funkcji drogi
z zaznaczonymi ubytkami paliwa.

Widok ekranu smartfonu z komunikatami
SMS o alarmach - otwarcie korka wlewu
paliwa poza zdefiniowanym obszarem
tankowania oraz o ubytku paliwa.
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INFORMACJE BEZ GRANIC

MODUŁ CAN
Obecnie większość produkowanych pojazdów, maszyn i zabudów wyposażona jest w tzw. szynę CAN, na
której producenci udostępniają szereg danych eksploatacyjnych, które można zarejestrować w systemie
SMOK poprzez zastosowanie interfejsu CAN

32 MODUŁ CAN
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MODUŁ INTEGRACJI
Z SYSTEMAMI
DYSPOZYTORSKIMI ORAZ
SYSTEMEM WSPOMAGANIA
DECYZJI
System SMOK umożliwia integrację z rozmaitymi systemami dyspozytorskimi oraz zintegrowany jest
z systemem wspomagania decyzji, z zakresu m.in. transportu wszystkich jednostek, obsługi zadań, kadr,
księgowości, itp.

34 MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI DYSPOZYTORSKIMI ORAZ SYSTEMEM WSPOMAGANIA DECYZJI

JESZCZE WIĘCEJ NIŻ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ

MODUŁ AKCESORIÓW
KOMUNIKACJA Z KIEROWCĄ
Terminal zewnetrzny

Terminal 12”

Termina 5”

Termina 7”

Głośnik
Mikrofon
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KONTROLA SPRZĘTU

Identyfikator RFID

Skaner bezprzewodowy

KONTROLA PRACY URZĄDZEŃ
Czujnik magnetyczny kontaktron

Czujnik transponderowy

Detektor sygnału uprzywilejowania
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