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Angie Locator и Angie Monitor, специално създадени за вашия бизнес.
Едновременно наблюдение на различни активи
Подвижни, неподвижни обекти, помещения, околна среда, почва и други.
Удобен потребителски интерфейс
Лесна активация на услуги с достъп чрез PC или мобилно устройство.
Не е необходимо външно захранване
Използват се сензори с батерия и ниска консумация на електричество.
Повече информация: https://angie.bg

GPS тракер с множество приложения
С Angie Locator имате възможност да наблюдавате
отдалечено вашите статични или мобилни активи в реално
време. Не позволявайте да се изгубят! Проследете ги на карта
и получете известие при възникнал проблем!

Наблюдение на микроклимат
С Angie Monitor имате възможност за наблюдение в реално
време на състоянието на околната среда при подвижни и
неподвижни обекти, чрез измерване на температура и
влажност.
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Angie Locator е вашето решение за:
Автомобили, мотопеди, велосипеди,
тротинетки
Селскостопански и бездомни животни
Ценни пратки, документи, техника
Управление на работни екипи и SOS
сигнализация при инциденти

ПРИЛОЖЕНИЯ НА
КУРИЕРСКИ ФИРМИ
Визуализация на местоположението на куриери, чиято работа
изисква активно движение (пеша или с превозно средство) в
градска и извънградска среда.
Визуализация на местоположението на клиентски пратки в градска и
извънградска среда и посока им на движение в реално време.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-locator-za-kurierskikompanii

ЖИВОТНОВЪДИ
Наблюдение на животни чрез сензорни устройства, с които могат
отдалечено да се наблюдават локацията на животните при паша
или в обора. Посредством геозониране се получава известие,
когато животното напусне определената зона за местообитание.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-monitor-za-zhivotnovadi/

ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ
Определяне местоположението и посоката на движение в реално
време на стоки, пратки или служители. Получаване на известия
при преминаване на определена геозона, разделяне на обектите
в групи по признак и история на следи.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-locator-angie-monitor-vavfarmatsevtikata/

ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Определяне местоположението и посоката на движение в реално
време на работни екипи, строителна или поддържаща техника.
Получаване на известия при преминаване на определена геозона, разделяне на обектите в групи и история на движение на
обектите.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-locator-za-rabotni-ekipi/
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Angie Monitor е вашето решение за:
Складове и логистични бази
Сървърни и технологични помещения
Офиси, хотели, лаборатории и др.
Хладилни и топли витрини, изби и др.
Възможност за персонализирани решения.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА
ЗЕМЕДЕЛЦИ, ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПИВОВАРИ
Сензори, чрез които могат отдалечено да се наблюдават
температура и влажност на почвата и въздуха, с цел по-добър
контрол на отглежданите посеви. Лесни за поставяне.
За съхранение на готовата продукция също е важна
температурата и влажността, както в избените, така и в
производствените и търговските площи.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-monitor-zavinoproizvoditeli/

МАНДРИ МЕСОКОМБИНАТИ И ХРАНИТЕЛНИ БОРСИ
Отдалечено наблюдение на затворени и отворени сгради складове, силози, изби, в които да се наблюдава температурата и
влажността с цел контролиране условията на съхранение на
продукция. Системата известява при настъпване на промяна в
параметрите на околната среда, които влияят на качеството на
продукцията.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-monitor-za-smart-building/

ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Наблюдение температура и влажност в складове и сървърни
помещения, архиви, административни сгради, детски градини,
учебни зали, музеи и галерии.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-monitor-za-smart-building/

ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ
Наблюдение на температура и влажност в складови помещения,
търговските площи на аптеки, хладилни камиони и други.
Получаване на известия при превишаване на предварително
зададени граници на температура и влажност. Статистики за
минали периоди.
Повече информация: https://angie.bg/cases/angie-locator-angie-monitor-vavfarmatsevtikata/
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