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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
Traceline Web

Goefence skapas enkelt med några musklick. Områden kan sedan grupperas och kopplas till olika 
händelser



Webbaserad tjänst 
Traceline Web är en webbaserad tjänst 
där du enkelt i realtid kan se vart dina 
Rakelenheter befinner sig i ett mycket 
flexibelt användargränssnitt. 
  Du väljer själv hur mycket och vilken 
information som ska visas. Det är lika 
enkelt att överblicka alla resurser 
under en stor insats som att följa ett 
enskilt fordon på uppdrag. 
  Vyer och presentationssätt kan 
utformas och sparas för varje 
användare. 
  Hur ofta enheterna ska positioneras 
är också valfritt: Med viss regelbunden-
het, när enheten förflyttats ett antal 
meter eller en kombination av de 
båda.
  I tjänsten ingår även en mobilversion, 
vilket innebär att du även kan se var 
dina Rakelenheter befinner sig direkt i 
din mobiltelefon. 

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

Larm och Status
När en enhet larmar visas detta omedel-
bart, både visuellt och med ljud. Det är 
dessutom möjligt att få e-postmedde-
landen, SMS-meddelanden och/eller 
SDS-meddelanden vid larm och andra 
händelser. 
  Statusmeddelande för Rakelterminaler 
visas i klartext direkt i webgränssnittet.      
Systemet har full spårbarhet så det är 
lätt att i efterhand se när en händelse 
rapporterades in, vilken operatör som 
kvitterade händelsen och när detta 
gjordes. 

Det är enkelt att få en översikt över vart alla dina enheter finns just nu.

När en enhet larmar visas och hörs det på flera sätt för att påkalla användarens uppmärksamhet.



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

Flexibelt användargränssnitt med många olika funktioner som kan visas samtidigt. Ovan visas bland annat vart en enhet befunnit sig tidigare.

Rapporter och historik
Det är mycket enkelt att visa var en 
enhet har befunnit sig under en valfri 
tidsperiod direkt i webbläsaren. 
   Det går även att spara mer detaljerade 
rapporter såsom distansrapport med 
adressangivelser, larmrapporter och 
positioneringsloggar.

Skalbarhet
Traceline Web är mycket skalbart, och 
passar lika bra för en liten organisation 
med några få enheter som för en stor 
organisation med många tusen 
positionerade enheter. När många 
enheter visas samtigit på samma kartvy 
grupperas dessa på ett optimalt sätt så 
att det inte blir för plottrigt, samtidigt 
som överblickbarheten bibehålls.  
   

Det är även möjligt att välja olika 
abonnemangstyper beroende på om 
man endast är intresserad av positione-
ring vid larm, kontinuerlig positionering 
eller om stöd för statusmeddelanden 
ska finnas.

Det är enkelt att få en översikt över vart alla dina enheter finns just nu.

Fasta objekt
Genom att lägga in fasta objekt, exem-
pelvis brandposter eller transformator-
stationer, kan du snabbt se hur dina 
enheter befinner sig i förhållande till 
dessa. Du väljer själv från tid till tid vilka 
fasta objekt som ska visas på kartan. 

Exempel på fasta objekt. Här visas brandposter. Färg och information som ska visas är valfritt.
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Kartmaterial
Kartmaterialet som används kommer från Google (Google Maps) och håller mycket hög kvalitet. Detta ger även tillgång till 
funktioner som Satellitfoton och Streetview. Tillgång till annat kartmaterial finns, även eget kartmaterial kan importeras.

Både satellitbilder och StreetView från Google stöds

Inte bara Rakel
Traceline Web kan även användas för att positionera enheter 
via GSM/GPRS/3G/4G, som exempelvis mobiltelefoner eller 
så kallade fordonstrackers.

Prova Traceline Web
Det är enkelt att testa Traceline Web. Kontakta oss och ange 
vilka enheter du vill positionera så lägger vi upp ett testkonto 
där du kan se dina enheters positioner och testa alla funktio-
ner.

Geofence
Genom att sätta upp s.k. geofence, geogra-
fiska spärrområden, kan du få ett meddelande 
när en enhet passerar in eller ut genom 
området. På detta sätt är det exempelvis 
enkelt att kontrollera att en värdetransport 
inte avviker från sin rutt eller få reda på när 
servicepersonal anlänt till en destinationen. 

Goefence skapas enkelt med några musklick. Områden kan sedan grupperas och kopplas till olika 
händelser
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