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Představení společnosti
Naše společnost vznikla v roce 1992 a je největším poskytovatelem služby vyhledávání odcizených
vozidel v ČR. Tuto službu provozujeme pod obchodním názvem SHERLOG SecurityCar®.
Díky svému vlastnímu vývoji jsme v roce 2005 představili monitorovací zařízení, které svými
parametry uspokojí i nejnáročnější zákazníky a to jak z oblasti velkých, tak i středních a malých
firem - SHERLOG Trace – elektronickou knihu jízd.

SHERLOG SecurityCar®
Co je systém SHERLOG SecurityCar
Systém SHERLOG SecurityCar je určen pro vyhledávání odcizených vozidel. Naše idea je
jednoduchá - nezabezpečujeme auta proti odcizení, ale v případě krádeže je vracíme
majiteli. Proto jsme zvolili systém na bázi radiového vyhledávání, který oproti systémům
GPS/GSM poskytuje řadu výhod. Prodej zákazníkovi v našem pojetí nekončí instalací zařízení, ale
prodáváme nepřetržitou službu na bázi 24/7.
Proč zabezpečení SHERLOG
•

naše společnost je na trhu od roku 1992 a dlouhodobě patříme mezi největší poskytovatele
služeb pokrádežových systémů v Evropě. V současné době chráníme více než 25.000
vozidel.

•

jako jediní v ČR provozujeme systém radiového vyhledávání prostřednictvím vlastní
radiové sítě. Jako jediní kombinujeme tuto technologii se systémy GPS/GSM pro zajištění
ochrany vozidel na území Evropy. Pro systém zajišťujeme vlastní průběžný vývoj HW i SW.

•

radiový signál přenášíme pomocí vlastní radiové sítě - síť radiových věží zajišťuje
pokrytí celé České republiky radiovým signálem. Nejsme závislí na mobilních operátorech a
na pokrytí signálem GSM.

•

radiový signál nelze odrušit ani odstínit – vyhledávací systémy SHERLOG jsou jako
jediné na trhu imunní proti odrušení.

•

díky jedinečné technologii radiové lokalizace se naše úspěšnost dohledání odcizených
vozidel pohybuje nad hranicí 98%.

•

vyhledávání odcizeného vozidla zajišťuje operační a zásahový tým naší společnosti, který
je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. Pro tento účel vlastníme speciálně vybavená
zásahová vozidla i letecký park.

•

klient nehradí žádné náklady za dohledání vozu. Vše je zahrnuto v ročním provozním
poplatku.

•

vysoká úspěšnost systému SHERLOG SecurityCar v dohledání a navrácení odcizených
vozidel se odráží ve slevách na havarijním pojistném, které poskytují všechny
významné pojišťovny působící v ČR.

•

v roce 2004 se naše společnost zapojila do sítě služby EUROWATCH a stala se výhradním
poskytovatelem této služby pro Českou republiku. Síť Eurowatch zajišťuje pro své členy
dohledání vozidel jejich klientů v zahraničí. Tuto službu poskytujeme při zakoupení zařízení
SHERLOG Neo Satellite na 1. rok zdarma.

•

jako jediná společnost působící v oblasti zabezpečení vozidel poskytujeme zdarma svým
klientům asistenční službu - SHERLOG Assistance.

Nenechte si ukrást auto
Podle statistiky Policie ČR bylo v loňském roce odcizeno cca 20.000 vozidel a pouze 14% těchto
případů bylo objasněno. V případě, že se rozhodnete ochránit svůj vůz službou SHERLOG
SecurityCar, je nutné nainstalovat do vozu jednotku SHERLOG Neo. Podle typu se zařízení
v případě neautorizovaného pohybu aktivuje buď automaticky (aktivní jednotka) nebo na příkaz
z centrálního operačního střediska (pasivní jednotka). V obou případech je signál zachycen naší
radiovou sítí a je zahájena vyhledávací akce.
Díky radiovému signálu najdeme vůz i v krytém objektu, v podzemní garáži, husté aglomeraci nebo
porostu. V případě aktivních zařízení klienti ocení jednoduchou obsluhu – SHERLOG Neo sám
zachytí signál autorizačního přívěsku, který má řidič v dosahu přijímače.
Typy zařízení SHERLOG

SHERLOG Neo Classic – základní pasivní jednotka
Jedná se o základní produkt. Samotné zařízení je ve vozidle prakticky neodhalitelné, a to hlavně z
důvodu, že není uživatelem jakýmkoliv způsobem ovládáno. Vyhledávání vozu je zahájeno v
okamžiku, kdy uživatel nahlásí odcizení vozu na operační středisko. V případě, že své vozidlo
ponecháváte bez dozoru delší dobu, je pro Vás vhodnější produkt SHERLOG Optimum.

SHERLOG Neo Optimum - nepřetržitá kontrola nad vozem díky aktivnímu zařízení
Tento inovovaný produkt doporučujeme klientům, kteří musí nechávat svoje auto delší dobu bez
dozoru. SHERLOG Neo Optimum je nová generace aktivního zařízení a v případě neautorizovaného
pohybu vozu se samočinně aktivuje a vyšle nouzový signál a operační středisko zahajuje
vyhledávací akci.

SHERLOG Neo Premium - kombinace aktivního a pasivního systému
Doporučujeme majitelům vozů, které jsou vystaveny vysokému riziku krádeže. Takové automobily
chrání prémiový produkt, ve kterém jsme spojili výhody aktivního zařízení SHERLOG Neo Optimum
a pasivního SHERLOG Neo Classic, která jsou do vozidel umístěna vždy v odlišných prostorech a
nezávisle na sobě. V případě záměrného poškození nebo vyřazení aktivního systému z provozu
probíhá lokalizace a dohledání vozu pomocí pasivní jednotky SHERLOG Neo Classic.

SHERLOG Neo Satellite – produkt určen pro zabezpečení vozu i zahraničí
Aktivní systém vyhledávání na bázi radiových vln, doplněný technologiemi GPS a GSM. Produkt
poskytuje nejvyšší stupeň ochrany. Vyvinuli jsme ho speciálně pro ty klienty, kteří často vyjíždějí
do zahraničí a chtějí mít i tam svoje auto spolehlivě chráněno. Systém zahrnuje aktivní zařízení,
které vyhodnocuje pohyb vozu a v případě krádeže vyšle tísňový signál. Pokud se tomu tak stane
mimo dosah naší radiové sítě, jsme schopni určit polohu pomocí satelitního vyhledávání. Systém
GPS vyhodnocuje polohu vozu prostřednictvím družic, údaje jsou předávány sítí GSM. Tímto
způsobem je možné dohledat vozidlo i v zahraničí. Na přání lze produkt rozšířit o elektronickou
knihu jízd SHERLOG Trace

Pro úplnost uvádíme standardní ceník všech jednotek

SHERLOG Neo Classic
Instalace sady*
Aktivační poplatek
Celkem
Roční provozní poplatek

4 915 Kč
2 500 Kč
7 000 Kč
14 415 Kč
5 500 Kč

5 898 Kč
3 000 Kč
8 400 Kč
17 298 Kč
6 600 Kč

SHERLOG Neo Optimum
Instalace sady*
Aktivační poplatek
Celkem
Roční provozní poplatek

9 183 Kč
5 000 Kč
14 000 Kč
28 183 Kč
5 500 Kč

11 020 Kč
6 000 Kč
16 800 Kč
33 820 Kč
6 600 Kč

SHERLOG Neo Premium
Instalace sady*
Aktivační poplatek
Celkem
Roční provozní poplatek

13 982 Kč
5 000 Kč
14 000 Kč
32 982 Kč
5 500 Kč

16 778 Kč
6 000 Kč
16 800 Kč
39 578 Kč
6 600 Kč

SHERLOG Neo Satellite
Instalace sady*
Aktivační poplatek
Celkem
Roční provozní poplatek
Roční provoz GSM sítě
Doplňková funkce - elektronické monitorování vozidel
Aktivační poplatek
Roční provozní poplatek

25 212 Kč
5 000 Kč
16 500 Kč
46 712 kč
5 500 Kč
3 000 Kč
1 Kč
0 Kč
2 520 Kč

30 254 Kč
6 000 Kč
19 800 Kč
56 054 Kč
6 600 Kč
3 600 Kč
1 Kč
0 Kč
3 024 Kč

SHERLOG Neo Technic
Instalace sady*
Aktivační poplatek
Celkem
Roční provozní poplatek

6 233 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
18 233 Kč
5 500 Kč

7 480 Kč
6 000 Kč
8 400 Kč
21 880 Kč
6 600 Kč

2 400 Kč
8 000 Kč

2 880 Kč
9 600 Kč

Asistenční služba EUROWATCH
Osobní vozy –roční poplatek
Nákladní vozy –roční poplatek

* Cena instalace je cena doporučená a může se v závislosti na instalačním místě měnit
Cena je uvedena bez a s DPH 20%.
Instalaci produktů provádí výhradně SECAR BOHEMIA, a.s., regionální zástupci a autorizovaní
partneři. Ceník je platný od 1.1.2010, jeho platnost je omezena termínem vydání nového ceníku,
veškeré ceny jsou uvedeny v Kč.
Ceny včetně DPH jsou zaokrouhleny a účtují se dle platné právní normy.

Specifikace a cenová nabídka
Vozidla doporučujeme zabezpečit aktivním systémem a to SHERLOG Neo Optimum, jehož
výhodou je minimální riziko z prodlení. Při neautorizovaném pohybu s vozem jednotka
automaticky vygeneruje rádiový poplach a následně operační středisko kontaktuje majitele vozu a
zahajuje vyhledávací akci. Tato jednotka je dostačující pro Českou a Slovenskou republiku.
V případě, že u některých vozidel předpokládáte časté zahraniční cesty, doporučujeme tyto vozy
zabezpečit aktivním systém SHERLOG Neo Satellit, u kterého je použita kombinace GPS/GSM a
rádiové jednotky. Výhodou tohoto systému je poskytování služby dohledání jak v ČR, tak i
v zahraničí. Jednotku SHERLOG Neo Satellit je také možné rozšířit o elektronickou knihu jízd a
následně vůz sledovat v režimu on-line přes internetovou aplikaci SHERLOG Trace.

standardní ceník

SHERLOG Neo Optimum
Instalace sady
Aktivační poplatek
Celkem
Roční provozní poplatek

SHERLOG Neo Satellite
Instalace sady

bez DPH
9 183 Kč
5 000 Kč
14 000 Kč
28 183 Kč

20%

5 500 Kč

bez DPH
25 212 Kč

s DPH
11 020 Kč
6 000 Kč
16 800 Kč
33 820 Kč

sleva

7 000 Kč

6 600 Kč

20%

s DPH
30 254 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

Aktivační poplatek

16 500 Kč

19 800 Kč

Celkem
Roční provoz. popl.

46 712 Kč

zvýhodněný ceník pro 50
vozů
bez DPH 20%
s DPH
9 183 Kč
11 020 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
7 000 Kč
8 400 Kč
21 183 Kč
25 420 Kč
5 500 Kč

sleva

bez DPH
25 212 Kč

6 600 Kč

20%

s DPH
30 254 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

9 600 Kč

56 054 Kč

38 212 Kč

45 854 Kč

5 500 Kč

6 600 Kč

5 500 Kč

6 600 Kč

3 000 Kč

3 600 Kč

3 000 Kč

3 600 Kč

Doplňková funkce
- monitorování vozidel

1 Kč

1 Kč

1 Kč

1 Kč

Aktivační poplatek

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 520 Kč

3 024 Kč

2 520 Kč

3 024 Kč

Zabezpečení v ČR a SR

Roční provoz.popl.
Zabezpečení v zahraničí

Roční provozní poplatek monitoring

8 500 Kč

Co je to za produkt
SHERLOG Trace je komplexní služba umožňující v reálném čase sledovat události spojené s
provozem vozového parku. Jednotky instalované ve vozidle určují pomocí GPS svoji zeměpisnou
polohu, vektor pohybu, rychlost a tyto informace pak periodicky odesílají pomocí datových přenosů
GSM/GPRS. Zákazník přistupuje k datům z vozidel přes internet pomocí libovolného internetového
prohlížeče
Důvody, proč monitorovat jednotkou SHERLOG Trace
•

úspora nákladů na provoz firemních vozidel, návratnost investice do 1 roku

•

aktuální přehled o pohybu firemních vozidel (lokalizace a monitorování)

•

zjednodušení administrativy – automatické generovaní elektronické knihy jízd, různých
přehledů a statistik o provozu vozidel – k dispozici až 80 reportů,

•

možnost identifikace/rozlišování řidičů pomocí bezkontaktní čtečky (RFID čip)

•

informace o způsobu provozování vozidla řidičem (rychlost, kterou vozidlo jede, možnost
měření spotřeby paliva)

•

umožňuje on-line kontrolu vozidel a jejich řidičů

•

evidence nákladů za PHM, v případě čerpání pohonných hmot na karty čerpacích
společností (Shell, OMV, Benzina, CCS) je možno tato data importovat a využít pro
tvorbu reportů.

•

plánování servisních prohlídek, evidence oprav, evidence nákladů za údržbu a servis.

•

webová aplikace umožňuje plný přístup z jakéhokoli PC/koncového zařízení
prostřednictvím internetového prohlížeče

•

služba je plně hostovaná bez nutnosti instalovat SW nebo najímat IT síly pro správu
softwaru

•

automatické aktualizace mapových podkladů

•

možnost integrace se systémy zákazníka

Verze služby SHERLOG Trace
Abychom lépe reagovali na potřeby dané firmy, umožňujeme Vám zvolit si jednu ze tří verzí
nastavení portálové aplikace. Doporučujeme zvolit pro celou flotilu vozů jednu verzi. V průběhu
služby je možné zvolit verzi vyšší.

BASIC - účinný nástroj pro kontrolu vozidel.
Jedná se o základní verzi systému, u které je dán největší důraz na jednoduchost a rychlost.
Obsahuje základní funkce a malé množství reportů.
Doporučujeme pro malé firmy s několika málo vozy.

STANDARD - efektivní způsob jak mít přehled nad vozovým parkem
Verze Standard v sobě zahrnuje veškeré nástroje, které jsou potřebné pro kompletní správu
firemních flotil. Nabízí dispečerské funkce, sledování servisních intervalů, importy a exporty z a do
aplikací třetích stran. Obsahuje rozsáhlý reporting a řadu dalších užitečných funkcí.
Pro střední i velké firmy s větším vozovým parkem

PREMIUM

– nejvyšší stupeň monitoringu firemní flotily

Verze Premium obsahuje všechny funkce, které náš systém nabízí. Od verze Standard se liší
především úzce specializovanými moduly, možností systémových notifikací pomocí emailu/sms a
také mapovými podklady. Je dostupné pokrytí celé Evropy do úrovně ulic. V této verzi jsou aktivní
např. Google funkce, alertovací nástroj pracující v reálném čase, modul docházky apod.
Pro specializované společnosti jako taxi služby, půjčovny, leasingové společnosti nebo pro firmy,
které specifické funkce využijí.

SPECIFIKACE A KALKULACE
DOPORUČENÍ VHODNÉ VARIANTY
Neznáme vaše případné požadavky na monitoring a specifické potřeby vaší společnosti, neznáme
ani režim vozidel (např. možnost soukromých jízd, přidělení vozidla jednomu řidiči apod.) proto
v tuto chvíli nabízíme nejčastěji klienty zvolené řešení.
HW ŘEŠENÍ
Jednotku SHERLOG Trace (dále jen STO) nabízíme v několika modifikacích, které se od sebe liší
technickým zpracováním (počet vstupů, výstupu, mobilní jednotka apod.)
Nabízím ke zvážení:
SHERLOG Trace 710 v1 – základní HW jednotka GPS/ GSM určená ke skryté instalaci, umožňuje
rozšíření o modul služební a soukromá jízda, a současně i o modul identifikace řidiče.
SHERLOG Trace 801 – jednotka GPS/ GSM s integrovanými anténami GPS a GSM a
s integrovaným přepínačem soukromá/služební jízda. Jednotku nelze rozšířit o modul identifikace
řidiče. Jednotku je možné instalovat skrytě nebo ji umístit na předním skle vozu.
SHERLOG Neo Satellite – v případě, že ve voze je již nainstalována jednotka SHERLOG Neo
Satellite, není nutná doinstalace jednotky STO, ale pouze se u tohoto zabezpečení aktivuje kniha
jízd.
SW ŘEŠENÍ
Vzhledem k množství vozidel doporučujeme u webové aplikace zvážit verzi BASIC nebo verzi
STANDARD.
Nabízíme schůzku, na které bychom systém prezentovali, vysvětlili případné dotazy a společně
vybrali optimální řešení pro vaše potřeby.

standardní ceník
bez DPH

SHERLOG Trace verze 710v1
Instalace sady

6 490 Kč

sleva

s DPH

7 788 Kč

zvýhodněný ceník
bez DPH

500 Kč

5 990 Kč

s DPH

7 188 Kč

1 200 Kč

1 440 Kč

1 200 Kč

1 440 Kč

7 690 Kč

9 228 Kč

7 190 Kč

8 628 Kč

SHERLOG Trace verze 801

3 995 Kč

4 794 Kč

3 695 Kč

4 434 Kč

Instalace sady

1 200 Kč

1 440 Kč

1 200 Kč

1 440 Kč

5 195 Kč

6 234 Kč

4 895 Kč

5 874 Kč

Celkem

Celkem

300 Kč

V případě souběžné instalace jednotky SHERLOG Neo Optimum a jednotky STO do jednoho vozidla
bude instalace obou jednotek ve výši 2500,- Kč bez DPH

Provozní poplatky

standardní ceník

zvýhodněný ceník

Měsíční náklady na SIM kartu bez roamingu (ten je účtován nad rámec poplatku), paušální měsíční poplatek za portálové
zpracování elektronické knihy jízd – jedno vozidlo v systému

Provozní poplatky pro BASIC

195 Kč

234 Kč

35 Kč

160 Kč

192 Kč

Provozní poplatky pro STANDARD

300 Kč

360 Kč

40 Kč

260 Kč

312 Kč

