
  1. T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı cihazlar
  2. 81 ilde yetkili servis ve montaj hizmeti
  3. Tüm cihazlarda, gelişmiş özelliklere sahip, GALILEO uyumlu, 50 kanal ve -164dBm 
       hassasiyetinde GPS alıcısı
  4. Tüm cihazlarda, GSM/GPRS kapsama alanı nedeniyle olabilecek iletişim kesintilerine karşı
      15.000 kaydı hafızasında tutabilen bellek
  5. Aracın konum ve adres bilgisinin anlık olarak sayısal haritalar üzerinde takip edilmesi
  6. Aracı geçmişe yönelik olarak haritada izleme, hareketli animasyon gösterimi ve excel
      formatında liste raporları
  7. Aracın hızının anlık olarak takibi; hız limitleri aşıldığında alarm göndermesi
  8. Aracın yapmış olduğu toplam kilometrenin GPS uyduları ile takibi
  9. Aracın yapmış olduğu duraklamaların yerlerinin ve sürelerinin takibi, tanımlanan süreler
       aşıldığında aracın alarm göndermesi
10. Aracın hızının anlık olarak takibi; hız limitleri aşıldığında alarm göndermesi
11. Aracın rölantide çalıştığı yerlerin ve toplam rölanti süresinin takibi, tanımlanan sure
      aşıldığında alarm göndermesi
12. Gün içerisinde kontağın ilk açıldığı yer ve zamanın takibi
13. Gün içinde kontağın son kapandığı yer ve zamanın takibi
14. Günlük toplam çalışma süresinin takibi
15. Harita üzerinde detaylı adres arama
16. Program üzerinde firmaya özel logo uygulaması
17. Sınırsız sayıda grup ve alt grup tanımlama ve araçları bu gruplara gore takip edebilme
18. Duran, hareket halinde olan, rölantide çalışan ve bilgi alınamayan araçların harita üzerinde
       ayrı renklerde gösterilmesi
19. En az 5 ayrı yetki seviyesine göre program kullanımı
20. Araçların gerçeğine benzer semboller ile harita üzerinde gösterilmesi
21. Araçların plakaya, sürücü adına, ekip numarasına veya cihaz numarasına gore takibi
22. Ani hızlanma ve yavaşlamanın takibi
23. Aracın savrulma ve olası kaza ihtimallerinde alarm göndermesi
24. Aracın tanımlanan saatler dışında hareket ettiğinde alarm göndermesi
25. GPRS iletişiminin olmadığı yerlerde 15.000 konum ve alarm bilgisini tutabilen bellek
26. 2 yıl garanti süresi 
27. Web tabanlı araç takip yazılımı
28. Uzaktan yazılım güncelleme
29. Tüm dünya karayolları; 81 ilin cadde, sokak önemli binalar ve yerler detayında sayısal 
       haritaları
30. Uydu görüntüsü
31. Uydu ve vektörel haritanın karması
32. Araçların haritadan bağımsız olarak liste halinde takip edilebilmesi
33. Harita üzerine logo, nokta, lokasyon ekleyebilme özelliği
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