
TRIMBLE VIDEO INTELLIGENCE
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KORZYŚCI: DZIEL SIĘ PRAWDZIWĄ HISTORIĄ 
DZIĘKI VIDEO INTELLIGENCE

 � Chroń kierowców dzięki technologii Video Intelligence, która w razie wypadku pełni  
funkcję bezstronnego naocznego świadka

 � Usprawnij szkolenia kierowców, pokazując im na nagraniach zachowania, które wymagają poprawy

 � Oszczędzaj czas dzięki natychmiastowemu dostępowi do nagrań wideo, które możesz 
udostępnić policji drogowej po wypadku.

 �  Oszczędzaj pieniądze, inwestując w rozwiązanie, które pomaga chronić kierowców od 
potencjalnie kosztownych postępowań sądowych

Video Intelligence to nie tylko wideorejestrator, ale także sprawdzone rozwiązanie 
zaprojektowane specjalnie dla branży transportu samochodowego. Ten system wideorejestracji 
oferuje elastyczność obsługi maksymalnie do czterech kamer, co pozwala zaspokoić Twoje 
potrzeby zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

 � 4-kanałowy rejestrator DVR: to rozwiązanie obejmuje kamerę skierowaną do przodu i 
możliwość dodania do 3 dodatkowych kamer, co umożliwia przechwytywanie obrazu wideo 
ze wszystkich stron ciężarówki i zapewnia widok 360 stopni wokół pojazdu.

 � 2-kanałowy rejestrator DVR: to rozwiązanie obejmuje kamerę skierowaną do przodu i 
możliwość dodania kolejnej, np. bezprzewodowej kamery tylnej na naczepie, aby umożliwić 
nagrywanie dodatkowych obszarów wokół pojazdu.

W świecie, w którym mamy coraz więcej spornych 
sytuacji, nie możesz sobie pozwolić na brak bezstronnego, 
naocznego świadka. Trimble Video Intelligence™ 
zapewnia dowody i ochronę zawsze, gdy tego potrzebujesz 
i gdziekolwiek jesteś. Ta nowoczesna technologia w 
połączeniu z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem 
pomaga klientom w rozwoju ich działalności oraz daje 
Ci pewność, że Video Intelligence będzie wspierać Twoją 
firmę teraz jak i w przyszłości.
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WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z 
BŁĘDAMI LUDZKIMI NIE JEST 
SPOWODOWANYCH Z WINY 
KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK. 
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Kiedy zaczniemy szkolić naszych kierowców, będziemy w stanie 
czerpać korzyści ze zmniejszenia liczby roszczeń, urazów i wypadków 
w ciągu najbliższych kilku lat, stając się lepszą i bezpieczniejszą flotą.

Mark Harrell, starszy dyrektor ds. wyposażenia floty i bezpieczeństwa  
Saddle Creek Transportation, Lakeland, Floryda
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CECHY: POZNAJ PRAWDĘ

Video Intelligence wyróżnia się na tle innych rozwiązań 
wideorejestracji dzięki integracji z systemem 
telematycznym Trimble, co umożliwia przeglądanie nagrań 
wraz ze zdarzeniami, danymi kierowcy, godzinami pracy, 
lokalizacją, analizami jak i dodatkowymi danymi pojazdu. 
W przypadku pojazdów bez komputera pokładowego 
zapewniany jest również dostęp do wideo na żądanie, 
użytkownik ma więc dostęp wtedy, gdy tego potrzebuje.

KAMERY

 � Opcje kamery skierowanej do przodu,  
na boki i do tyłu

 � Nagrywa 12 klatek na sekundę,  
w rozdzielczości 720p HD

 � Monitorowanie stanu systemu i  
powiadomienia w czasie rzeczywistym

 � Połączenie przewodowe lub  
bezprzewodowe

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO (DVR) HD

 � Cztery gniazda na karty SD obsługujące do 512 GB pamięci w 4-kanałowym rejestratorze DVR

 � Dwa gniazda na karty SD obsługujące do 256 GB pamięci w 2-kanałowym rejestratorze DVR

 � Łączność komórkowa 4G LTE

 � Możliwość natychmiastowego pobierania filmów na żądanie

 � Kontynuacja nagrywania i zapisywania plików wideo przez maksymalnie 10 sekund  
w przypadku nagłej utraty zasilania

DZIĘKI SZKOLENIOM OPARTYM 
NA VIDEO INTELLIGENCE ZMIANA 
ZACHOWANIA KIEROWCY ZMNIEJ-
SZA RYZYKO I SKALĘ WYPADKÓW 
ORAZ KOSZTY NAPRAW NAWET O 
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