Системийн танилцуулга:
Бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, автомашиныг хянахад зориулагдсан
энэхүү систем нь GPS байршил тогтоогч төхөөрөмжөөр өөрийн байршлыг
тогтоож GSM сүлжээгээр дата мэдээлэл болгон хүлээн авагч серверт илгээнэ.
Серверт ирсэн автомашин бүрийн байршил, хурд, түлшний хэмжээ зэрэг
мэдээллийг хэрэглэгчийн компьютерт газрын зураг дээр дүрслэн харуулж
холбогдох тайлан судалгааг гаргах програм
хангамж бүхий цогц систем юм.
Манай онцлог давуу талууд :
• Өөрийн хөгжүүлсэн монгол хэлтэй
програм хангамжийг ашигладаг.
• Монголд анх удаа GPS төхөөрөмж зохион
бүтээсэн.
• Сансарын болон үүрэн холбооны систем
ашигладаг.
• Тухайн захиалагч компанийн онцлогт
тохируулж нэмэлт өөрчлөлтийг хийж
өгдөг.
• Тухайн машинд төхөөрөмж суулгасан цагаас хойших бүх түүхийг харах
боломжтой.
• Бүх мэдээлэл манай өөрийн серверт хадгалагддаг.
• Ямар ч төрлийн дамжуулах төхөөрөмжийг ашиглан хяналт хийх өргөн
боломж.
• Туршлагатай баг, найдвартай төхөөрөмж, сайн програм.
• Монгол Улсын томоохон компаниуд биднийг сонгон үйлчлүүлдэг.
Програм хангамжийн давуу тал нэмэлт боломжууд :
• Ашиглахад ойлгомжтой, хялбар хийгдсэн монгол хэлээр ажиллана.
• Тайлан судалгаа автоматаар гарна.
• Хэрэглэгч бүрд э-мэйлээр тайлан мэдээлэл илгээгдэнэ.
• Борлуулалтын компанийн онцлогт тохирсон маш олон нэмэлт хэсгүүд.
• Шуурхай дуудлага захиалга хүргэлтийн хэсэг.
• Нийтийн тээврийн хяналт хийх програмтай.
• Уул уурхайн тээврийн хяналтыг хийхэд зориулсан хэсгүүд.
• Олон хэрэглэгч үүсгэн ашиглах боломжтой.
• Зам, талбай, цэгүүд тэмдэглэж замаас гарсан эсэх, талбайд байгаа
машинуудын тоо, цэгийн ойролцоох машинуудыг харуулах хэсгүүдтэй.
• Хурд хэтрүүлэх, удаан зогсох зэрэгт автоматаар хяналт тавина.

Манай хаяг : Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Pro-One оффис үйлчилгээний төв 1206 тоот.
Харилцах утас : 7777-8484, 99115978
Вэбсайт : www.gps.mn Э-мэйл : gantulga@gps.mn

Камер:
• GPS төхөөрөмжид холбогдож ажиллана.
• Зураг авах давтамж : 10 минут
• Агаарын хэм : -40 –с +85 хүртэл хэм
• Зургийн чанар : 480*640 цэг
• IR infrared гэрэл ашиглан шөнийн зураг авах
боломжтой.
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GPS төхөөрөмжийн танилцуулга :
• Загвар : BTGT
• Цахилгаан хүчдэл : 9-60волт
• Цахилгаан зарцуулалт : 0,1мА
• Агаарын хэм : -40 –с +85 хүртэл хэм
• Үүрэн холбооны GSM сүлжээ сим ашиглана.
• Мэдээлэл илгээх давтамж : 5 секунд
• Үйлдвэрлэсэн улс : Монгол
• Багтаамж : 4Gb, 100,000,000 цэг.

Түлш хэмжигч төхөөрөмж
• Загвар : JT606x
• Цахилгаан хүчдэл : 9-60волт
• Хэмжилтийн алдаа : 0.3-1.0%
• Зөвхөн автодизель хэмжих зориулалттай.
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Радио сүлжээний хүлээн авагч төхөөрөмж
• Загвар : BTGT+XBEE
• Цахилгаан хүчдэл : 5в
• Суурин станцруу автомашины байршлыг радио
сүлжээгээр дамжуулна.
• Давтамж 905mhz.
Радио сүлжээний суурин станц /дахин
дамжуулагч/
• Цамхаг байдлаар суурилуулна.
• 40км зайд радио сүлжээ үүсгэнэ.
• Радио сүлжээгээр хүлээн авсан мэдээллийг
интернет сүлжээнд дахин дамжуулна.
• Нарны гэрлээр цэнэглэгдэнэ.

Iridium -сансарын холбооны модуль
• GPS дамжуулагч төхөөрөмжид холбоно.
• Дэлхийн хаана ч сүлжээнд холбогдоно.
• Радио сүлжээгээр хүлээн авсан мэдээллийг
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Манай үйлчилгээг сонгон хэрэглэдэг байгууллагууд:

Нийт: 300 орчим компани манай үйлчилгээг сонгон хэрэглэж байна.
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Үнийн санал
1. Автомашины хяналтын төхөөрөмж
Автомашины GPS дамжуулагч төхөөрөмж: BTGT
- 1 GB карттай.
- 5cекунд давтамжтай.
- Төрөл бүрийн нэмэлт төхөөрөмж залгах боломжтой /radio,
iridium, түлш хэмжигч, камер, карт уншигч ...гм./
Iridium сүлжээний нэмэлт төхөөрөмж : BTGT
- GPS төхөөрөмжинд нэмэлтээр залгаж ашиглана.
- GSM сүлжээгүй бүс нутагт орох үед автоматаар
ажиллана.
Радио сүлжээний нэмэлт төхөөрөмж : BTGT
- GPS төхөөрөмжинд нэмэлтээр залгаж ашиглана.
- Үүрэн холбооны сүлжээгүй нутагт тогтмол үйл
ажиллалаа явуулдаг бол энэхүү шийдэл нь тохиромжтой.
- Уурхай, авто замын салбарт ашиглахад тохиромжтой.
- Суурин станцаас шууд тусгалтай зайд 40км, саадтай
орчинд 5-10км зайд ажиллана.
Түлш хэмжигч төхөөрөмж : JT606

Нэгж үнэ

420,000

1,500,000

800,000

30-55см : 450,000
56-100см : 550,000
101-150см : 750,000

Зураг авах камер

160,000

Бүртгэлийн карт уншигч төхөөрөмж

350,000

Өмнө ашиглагдаж байсан GPS төхөөрөмжийг тохируулан
холбох ажилын хөлс

85,000

Сарын үйлчилгээний төлбөр

35,000

Iridium сүлжээний сарын төлбөр
Радио сүлжээний цамхаг босгох үнэ
Mongolgps.com төв удирдлагын програмын төлбөр

2. Гар утасны хяналтын шийдэл, програм хангамж

80$
8,000,000-12,000,000
1,500,000
НӨАТ орсон үнэ.

Нэгж үнэ

BTGT tracker - гар утасны байршил дамжуулагч

165,000

Mercury BTGT - борлуулалт, захиалга, судалгааны цогц програм

450,000

Улаанбаатар хотын цэгийн судалгаа
Сарын үйлчилгээний төлбөр

5,000,000
35,000
НӨАТ орсон үнэ.

2018 оны 01 сарын 01 өдрөөс эхлэн мөрдөнө.
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