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Nya affärer

  

Produktnyheter

Gävleborgs- och Västman-
lands ambulanssjukvård 
satsar på Rakel

Traceline Navi för Rakel 
och GSM

Kalendarie
  Här träffar Ni oss 
under våren

Övervakning i realtid
TracelineWeb



Webbaserad tjänst 
TracelineWeb är vår webbaserade 
tjänst där du enkelt via webben kan 
följa dina enheter i realtid över hela 
världen. 

Du kan t. ex följa dina kollegor 
som är på affärsresa i New York, se 
var transporten på väg till kunderna 
finns, att din dotter är på väg hem 
från skolan eller var dina servicebilar 
befinner sig. Möjligheterna är obe-
gränsade.

Skulle larmet på enheterna aktive-
ras visar den inbyggda larmfunktio-
nen direkt position, riktning och 
hastighet så rätt åtgärd kan vidtas. 

Du kan också skapa rapporter över 
tidigare positioner vid en speciell 
tidpunkt och få information över vilka 
färdvägar som tagits och visa dessa 
på systemets karta.

Skulle du behöva ändra inställning-
ar på en Traceline enhet så gör du det
enkelt via adminstratörsgränssnittet 
oavsett vart i världen personen/
föremålet befinner sig.

Flexibilitet
När du använder TracelineWeb har du
full flexibilitet hur du vill övervaka dina
enheter. 

Du kan välja att själv sköta övervak-
ningen från din egen dator, och vidta
lämplig åtgärd vid en larmsituation. 
Eller så kan du välja att anlita ett 
professionellt säkerhetsföretag som 
sköter övervakningen 24 timmar per 
dygn. 365 dagar per år. 

Allt beroende på hur företagets 
risksituation ser ut.

Använder ni TracelineWeb kan ni 
samtidigt som ni ökar säkerheten i 

företaget också öka effektiviteten.
Medan säkerhetsbolaget hanterar 

de akuta larmsituationerna som kan 
uppstå, kan ni själva använda systemet 
som ett logistikverkyg där ni i realtid 
kan följa era fordons positionsföränd-
ringar och sedan skapa detaljerade
rapporter över distanser, snittfart
och tidpunkter. 

Med TracelineWeb ökar ni både 
säkerheten och effektiviteten! 

Övervaka vad du vill var 
som helst
TracelineWeb är ett säkerhetssystem i segmentet spårning, övervakning
och logistik. Systemet övervakar i realtid samt hanterar en rad
olika larm.

Exempel på hur kartapp-
likationen i TracelineWeb 
kan se ut. Det finns många 
olika vyer för hur du vill se 
din information. Till vänster  
används Google Satellite. 
Bilden ovan visar hur du 
kan zooma in ett specifikt 
område.



Besök vår hemsida för mer information: www.tcconnect.se

Tracelineprodukterna 
Tracelineprodukterna är 
mobila personlarm som alla 
har inbyggda högkänsliga 
GPS-mottagare. 

För att kunna få en så 
exakt position som möjligt 
kopplar enheten upp sig 
mot 4 satelliter samtidigt 
och beräknar sedan den 
exakta positionen. 

Traceline enheten sänder 
sedan informationen från 
satelliten vidare med det 
vanliga mobilnätet, via 
både GPRS och SMS.

Satelliter 
Idag finns mer än 30 
satelliter i omlopp runt 
jorden som ger möjlighet 
för alla med en GPS-motta-
gare att bestämma sin 
position (longitud, latitud 
och alitud), oavsett väder, 
tid på dygnet eller var på 
jorden man befinner sig. 

 

Mobilnätet
Mobilnätet består av 
följande delar: radionät, 
kärnnät, tjänstenät och 
terminaler (mobiltelefoner).             
    De olika delarna kopplas 
samman med hjälp av ett 
transmissionsnät och 
övervakas av ett drift- och 
underhållssystem. 
    Det mobila nätet är i sin 
tur sammankopplat med 
det fasta telefonnätet och 
internet. 

Aktivering av larm
Skulle larmet på enheterna 
aktiveras skickar Traceline-
enheterna omedelbart 
position, riktning och 
hastighet till valfritt num-
mer som är programmerat i 
enheten. 
    Samtidigt kan du via vårt 
webbaserade trackingsys-
tem Traceline.se i realtid 
följa hur enheten flyttar sig 
och i vilken hastighet.

Så här fungerar TracelineWeb:  Nedan förklaras de olika delarna mer i detalj .
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Traceline produkter

Exempel på användningsområden:

• Övervakning av fordon och transporter
• Personsäkerhet med larmassistans
• Stöldlarm för båtar, bilar och andra tillgångar
• Spårning av djur 

Exempel på användningsområden:

• Professionella användare
• Ensamarbetare
• Väktare
• Poliser
• Personer med riskarbeten 

Exempel på användningsområden:

• Se om tändningen är på eller av
• Identifiera förare med I-knapp
• Övervaka bränsleförbrukning
• Informera om batterispänningen går ned
• Övervaka temperaturen i kylutrymmen
• Se när dörrar öppnas och stängs
• Samla in fordonets CAN-data

Exempel på användningsområden:

Övervakning av:
• Fångar
• Befattninngshavare
• Äldre
 

Traceline100
Kraftfull GPS-tracker med standbytid på 
upp till 3 dagar. Traceline100 är en liten 
och kraftfull GPS-tracker med massor av 
inbyggda larmfunktioner som SOS, speed, 
geo-fence och rörelselarm. Den är stöt- och 
vattentålig och genom en superkänslig 
GPS mottagare och GSM treband kan 
Traceline100 utföra tracking av fordon och 
transporter över hela världen. Standbyti-
den är över 3 dagar men för obegränsad 
driftslängd kan den även kopplas direkt till 
ett 12V-uttag eller direkt på ett bilbatteri. 

Traceline400
Perfekt för den professionella användaren 
med sina 7 olika larmfunktioner. 
Traceline400 är ett personlarm anpassat 
för professionella användare som riskerar 
hamna i en nödsituation. Den är liten och 
kompakt och är både robust och vattensä-
ker. Den har inbyggd högkänslig GPS mot-
tagare för positionering via både GPRS och 
SMS samt vanlig talkommunikation. 

Traceline4200
Traceline4200 är en mobil enhet som är 
utrustad med GPS och GSM. GPS-delen 
ger de geografiska koordinaterna och 
GSM/GPRS-nätet används för kontakt med 
övervakningssystemet. Enheten passar i 
alla sammanhang där man behöver veta 
position och status för objekt på avstånd. 
Utrustningen är lätt att installera och idea-
lisk för att följa lastbilars, bilars och fartygs 
rörelser. 

Traceline600
Fotbojan Traceline600 följer och övervakar 
lagöverträdare eller andra personer som ska 
hållas under uppsikt i hemmet, på arbetet, 
på väg eller på andra godtyckliga platser. 
Den innehåller en högkänslig GPS-modul 
och en fyrbandsmodul för GSM/GPRS och 
är fullständigt utrustad för övervakning och 
positionsföljning med högsta tänkbara
säkerhet. 
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