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Starcom Telematic prezentuje Helios Hybrid: innowacyjne połączenie cenionego Helios GSM / HSPA 
jednostkę lokalizacji pojazdu z modułem satelitarnym Iridium do zarządzania flotą oraz bezpieczeństwa 
aplikacji.

Stabilność i najnowocześniejsze funkcje techniczne sprawiają, że Helios jest najbardziej zaawansowanym 
systemem AVL do zarządzania flotą i kierowcami. Dzięki Helios pojazdy są w stanie utrzymać łączność na 
całym świecie w czasie rzeczywistym, nawet jeśli straciły zasięg komórkowy. 

Przyjazny interfejs użytkownika Starcom pozwala zaoszczędzić pieniądze poprzez łatwe ustawienie trybu 
pracy Iridium  i interwału śledzenia komunikacji satelitarnej. 
 
Dodatkowo Helios Hybrid: 

1. Składa się z Helios Advanced Plus GSM / HSPA i GPS urządzenie śledzące z modemem Iridium 
oraz anteną do kontynuowania komunikacji. 

2. Urządzenie Compact-size: możliwość łatwego zainstalowania w pojeździe. 
3. Niezawodna komunikacja: urządzenie korzystaja z solidnej sieci satelitarnej Iridium gdy sieć 

komórkowa jest niedostępna. 
4. Konfiguracja Over-the-air: pozwala na regulowane okresy sprawozdawcze oraz proste funkcje  

włączanie / wyłączanie. 
5. System wysokiej jakości, który jest zgodny z normami przemysłu motoryzacyjnego. 
6. Możesz ustawić rodzaj zdarzenia do natychmiastowego przesyłania danych do logowania GSM, 

gdy zasięg komórkowy jest dostępny, co pozwala na obniżenie kosztów komunikacji. 

Jednostka hybrydowa Starcom zawiera wszystkie funkcje Helios Advanced Plus zobacz więcej na:  
www.starcomtelematic.pl
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Produkt  Opis 10 – 300  

sztuk
powyżej  

300 sztuk

Helios Hybrid 
Helios Advanced Plus: Śledzenie jednostki ze złączem 24 pinowym, GPS i GPRS 
(Wbudowane anteny) zintegrowane z podłączeniem modułu Iridium poprzez 
RS232 i anteny satelitarnej.

4350 pln 3950 pln

Iridium koszt komunikacji

Pakiet Do 12k 
(200 wiad/miesiąc)

Do 17k 
(280 wiad/miesiąc)

Do 30k 
(500 wiad/miesiąc)

Opłata miesięczna 89 pln 109 pln 199 pln

Każdy dodatkowy 1KB
 (17 wiadomości)

5,99 pln 5,99 pln 5,99 pln

Jednorazowa opłata aktywacyjna 199 pln 199 pln 199 pln

Zawieszenie opłaty miesięcznej * 7,99 pln 7,99 pln 7,99 pln

www.starcomtelematic.pl

Opłata abonamentowa na okres minimum 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.
*Pozwala zachować produkt zarejestrowany bez łączności i aktywować go bez płacenia opłaty aktywacyjnej.
Globalny zasięg satelitarny z wyjątkiem Korei Północnej i północnej Sri-Lanki.
Starcom Online  - Oprogramowanie floty, w tym mapy, generator zdarzeń i raportów. 1 rok dziennika danych. 
Więcej informacji na temat akcesoriów Starcom można znaleźć na: www.starcomtelematic.pl

Opłata miesięczna za usługę podzielona na regiony

Produkt  Opis POLSKA UNIA 
EUROPEJSKA ŚWIAT

Aplikacja Online 
Telemetria 

Oprogramowanie do śledzenia i monitorowania. 
Generowanie raportów, generowanie zdarzeń, Aplikacja 
Android, iOS. Karta telemetryczna.

24,90 pln 
miesięcznie 

34,90 pln  
miesięcznie

44,90 pln 
miesięcznie


