
Inzetcontrole voor 
Uw wagenpark 

Alles op één kaart
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Technologie Voordelen

• Hoogformaat en landscape

• Meerdere monitoren mogelijk

• Videomuurfunctie

• Alle schermformaten kunnen worden gecombineerd

• Zwenkbare wandmontage

• Aan- en uitschakeling op bepaald tijdstip

• 4K (UHD) resolutie

• W-LAN of LAN

• Alle voertuigen in ´t zicht

• Videowall voor grote wagenparken

• Automatische update

• Variabele kaartsecties

• Centrale configuratie

• Plug and play, direct bruikbaar

• Weinig onderhoud door automatisch aan / uit

• Laag stroomverbruik

Kaar-TV | Publicatie: 15.03.2017

Hoe groot het wagenpark ook is, Map-TV is het ideale hulpmiddel voor Uw logistiek. Met de kaart-tv's van

geoCapture kunt u Uw voertuigen live volgen op een monitor of videowall in hoge resolutie.

U kunt in één oogopslag zien waar Uw voertuigen zich momenteel bevinden. 

Kaart-TV

Optimaliseer Uw logistiek en laat de GPS-locatie van Uw 

voertuigen weergeven op een of meer kaart-tv's.

Op grote monitoren met een hoge resolutie houdt u Uw 

wagenpark optimaal in de gaten. U kunt een willekeurig 

aantal schermen met elkaar combineren. 

Portret of landscape zijn vrij instelbaar.
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Het weergavegebied kan ook worden aangepast als hoogformaat..

Kaart TV | Publicatie: 15.03.2017

geoCapture GmbH & Co. KG T: +49 5458 936668-0

F: +49 5458 936668-28

Configurator 

Combineer monitoren van verschillende grootte 

volgens Uw vereisten.

Laat Uw applicatie op meerdere monitoren 

weergeven. Zet Uw voertuigen in met behulp van 

een videomuur of op een groot scherm. 

Met een paar muisklikken kunt u de weergave Uw 

toepassingsgebied  aanpassen - ook in hoogformaat.

Video Wall 

U kunt eenvoudig het weergavegebied voor Uw 

kaart TV selecteren met een muisklik. U ziet dus 

alleen het gebied op de kaart dat U echt nodig 

heeft.

Kies comfortabel alleen de voertuigen die u in de 

gaten wilt houden.

Deze instellingen worden slechts eenmaal ingesteld. 

Uw kaart TV start automatisch met Uw instellingen.

www.geocapture.de/map-tv

GeoCapture levert de kaart-tv's volledig geïnstalleerd 

en perfect op u afgestemd.

Maak eenvoudig verbinding met het W-LAN / LAN en 

het stroomnet en U bent klaar om te beginnen. 

Kaart-TV maakt automatisch verbinding met de 

geoCapture-servers en start Uw kaartweergave.        

Plug en play kan zo eenvoudig zijn.

Plug and Play 

Ibbenbürener Str. 14a

D-48496 Hopsten

info@geocapture.de

www.geocapture.de
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