
GPS
Nøjagtig position 

Real Time

Global tracking af alt hvad der rører sig
MOBICOM PRO har arbejdet med GPS-teknologi siden 1998 og har opnået kæmpe stor erfaring med denne. 
For os er det ikke nok bare at sælge en dims. Det er vigtigt at forstå produktets muligheder og, måske endnu 
vigtigere, dets begrænsninger. MOBICOM PRO har stor knowhow inden for tracking af alt fra cigaretpakker til de 
største maskiner. Vi har således lært at se muligheder og meget hurtigt finde de løsninger, som opfylder vores 
kunders behov. Vi kan meget mere end blot vise et koordinat.

MOBICOM PRO  kan på en nem måde vise hvor genstanden befinder sig, via vores egenudviklede MOBICOM 
CONTROL TOWER software, og/eller via en app. Vi benytter GSM 4G på nogle opgaver, men flere og flere vælger at 
benytte de af vores produkter, der virker med NB-IOT teknologi; her får man en meget lang batteritid.
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MOBICOM TRACKING CONTROL

CONTROL TOWER MOBIL APP DATA LOGGING
Egenudviklet system giver 

fuld kontrol og overblik 
over gods og materiel.

MOBICOM PRO har flere 
app løsninger, som kan 
tilpasses til jeres behov.

Vi kan opsamle og lagre 
data, der kan vises eller 
sendes til andet udstyr.

Kontrol over lokation og status på jeres gods eller materiel
Få kontrol over alle funktioner med jeres  eksisterende software – hvis muligt, eller via en af MOBICOM PROs 
software eller hardware løsninger. Vi har en række løsninger, som kan tilpasses til lige netop jeres individuelle behov.
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Lokation 
Når du benytter vores 4G løsning, kan vi via GPS fremsende lokation til dig. Du kan følge 
enheden med stor nøjagtighed i Real Time. 4G enheden er forsynet med magnet, der gør 
den nem at placere og et batteri, så den fungerer uden ekstern strøm. Med en NB-IoT 
løsning, kan man få en GPS position op til 4 gange i døgnet i op til 6 år, uden ekstern strøm.

Temperatur
En temperatur-sensor i enheden, kan løbende sende informationer om forsendelsens 
temperatur eller temperaturudsving i omgivelserne. Herved kan du modtage en advarsel 
hvis temperaturen bliver for høj eller lav, og dokumentere et evt. erstatningskrav. 

Luftfugtighed
 

Enhederne kan forsynes med fugtighedsmåler, der indikerer hvis der er opstået en 
lækage i en forsendelse indeholdende væsker. Informationerne kan også anvendes til 
dokumentation, hvis produkter har været udsat for uhensigtsmæssig høj fugtighed.

Lyssensor
 

Vores produkter har en lysføler. Det betyder at de kan starte ved påvirkning af f.eks. en 
lygte der afsøger et rum, hvis en forsendelse forsøges åbnet under transporten eller 
nogen forsøger at afmontere en af vores enheder.

Bevægelse og stød
Vores enheder kan indstilles til at reagere, hvis de udsættes for bevægelser eller stød.  
Herved kan de spare på batteriet og være i dvale indtil en bevægelse aktiverer enheden. 
Vi kan også lagre informationer om stød, f.eks. som resultat af hårde opbremsninger. 

Vi kan adaptere alle produkter til jeres behov, da vi benytter eget software og hardware. Med vores 
professionelle 3D printer og laser-skærer, er vi i stand til at tilpasse produkterne til jeres specifikke formål.


