Esittely: Liikenneministeriö, Eduskunnan liikennevaliokunta, Traﬁcom, Fintraﬃc ja Vakuutusyhtiöt jne...

Pienikokoinen telemaattinen GPS-GSM-laite auton kaikkien
ajomatkojen ajoneuvo- ja käyttöveron laskutukseen. Myös eri
alueilla ajamisen ja vakuutusmaksujen aluetariﬃointiin.
Mukana myös eCall-kolarihälytysjärjestelmä ja paljon muuta.

1PRO-laitteelle ja -palvelulle
on haettu Patenttia- ja myös
Hyödyllisyysmallisuojaa.

GPS-GSM SYSTEMS

Suomalainen ammattilaistiimi on kehittänyt ajatuksen ainutlaatuisesta, maamme
haastavia tarpeita varten suunnitellusta pienikokoisesta ja edullisesta telemaattisesta GPS-GSM-ajolaskuri- ja eCall-laitteesta, joka voidaan helposti ja nopeasti
asentaa kaikenlaisiin ajoneuvoihin.
Suomalaisten kehittämää
liikenneturvallisuutta
suomalaisille.

1PRO-laitteelle ja sen palvelulle on haettu Suomessa Patenttia- ja myös Hyödyllisyysmallisuojaa. Toivomme Sinun tutustuvan huolella tähän esittelyyn. Kiitos.

1PRO-laite on hieman isompi kuin tulitikkuaski.
Vain noin 90 mm leveä, 45 mm korkea sekä 14/32 mm paksu.
Se voidaan helposti ja nopeasti asentaa tuulilasin alanurkkaan.
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Tulevaisuuden telemaattista ajoneuvovero-, ajolaskuri-,
vakuutusmaksu- ja eCall-ajoturvallisuustekniikkaa kaikkiin ajoneuvoihin. Edullisesti.

Kuvissa näkyvä laite on 3D-ohjelmalla
tehty. Joissakin kuvissa on 3D-tulostimella
tehty näyte- ja testausmalli 1:1 koossa.
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Vuonna 2019 aloimme suunnittella Suomeen tarkoitettua laitetta, jossa
on ajo- ja käyttölaskuri sekä eCall-toiminto ja niille palvelujärjestelmä.
Koska maailmassa ei ollut valmiina tällaista pienikokoista kaikkien erilaisten ajoneuvojen tuulilasin sisäpuolelle alanurkkaan asennettavaa GPS-GSM-ajo- ja käyttölaskurilaitetta, aloimme
kehittää ideaa, myös niin, että laitteessa on Suomessa tärkeä eCall-kolarihälytysjärjestelmä.
Suomalaisella ONE-PRO-yhtiön tiimillä on jo lähes 30 vuoden kokemus autoelektroniikka- ja
turvallisuusalan laitteista. Mukana kehittelyssä on ollut myös maailman johtava telemaattisten
nk. ”musta laatikko” -laitteiden valmistaja italialainen META SYSTEM -valmistaja.
Huolellisen asiaan perehtymisen ja todella monien eri ammattilaisten kesken tapahtuneiden
keskustelujen jälkeen tiesimme, minkälainen laite olisi juuri se oikea Suomen markkinoille.
Olemme vuosien 2019-2021 aikana ammattilaistiimimme kanssa miettineet ja kehittäneet
useita erilaisia toimintoja ja ominaisuuksia sekä palvelun yksityiskohtia joita laitteessa olisi.

Kaikki tärkeät toiminnot pienikokoisessa laitteessa ja palvelussa:
Ajoneuvo- ja käyttöveroa varten ajoneuvon kaikkien ajomatkojen pituuksien tallennus
Eri alueilla tapahtuneiden ajojen alue-erittely, aluetariﬃointi ja käyttöverotus sen mukaan
Keskustan, esikaupungin, tunnelin sekä maaseudun ym. alueiden ajomatkojen erittely
Suomalaisten kehittämää
liikenneturvallisuutta
suomalaisille.

Vakuutusmaksut kokonaisajomatkojen ja alueiden riskien mukaisesti
Seisontavakuutuksessa olevan ajoneuvon ajojen, liikkumisen ja käytön seurantatiedot
Ei-katsastamattoman ajoneuvon käytön, ajojen ja tarvittaessa paikkatiedon seuranta
Yritys- ja työsuhdeautojen käytön ja kokonaisajomatkojen verotustiedot
eCall-kolari- ja -ulosajohälytys, SOS HELP -painike ja puheyhteys Hätäkeskukseen
Onnettomuuden, törmäyksen ja kolarin jälkeen täydellinen analyysi sekä raportointi
Varastetun, luvatta käyttöönotetun tai törmäyksen aiheuttaneen ajoneuvon etsintä
Rikollisten etäseuranta, rikollisten ajotiedot Poliisille, turvallisemmat pidätykset
Törmäyksien, onnettomuustilanteiden ja törkeiden ylinopeuksien todistaminen oikeudessa
Raskaan kaluston ja ammattiautoilijan ajomatkojen ja työajan ajan ylityksen tarkistus
Nuorten sekä ylinopeutta ajavien ajotavan ja nopeuksien seuranta
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TARIFFIOINTI:

MAASEUTU

Oikeudenmukaisuutta ajoneuvoverojen ja
vakuutusmaksujen veloitusperusteisiin.
Nyt on mahdollista saada pienellä, vain noin 6-7 € vuodessa per
ajoneuvo laiteinvestoinnin kustannuksella oikeudenmukaisuutta
ajoneuvoveroihin sekä vakuutusmaksuihin. Paljon ajava maksaa
enemmän. Maaseudulla ajaminen voisi olla sen sijaan edullisempaa pitkien etäisyyksien ja muiden veloitusperusteiden takia.
Jotta uusien vähäpäästöisten sähkö-, kaasu-, vety- ja hybridiautojen myynti kasvaisi huomattavasti, niiden autovero ja myös
arvonlisävero pitäisi minimoida tai poistaa kokonaan.
Ongelma on se, että kun monet autoista saatavat verot laskevat
huomattavasti, varat tieinfran rakentamiseen ja kunnossapitoon
vähenevät.

TAAJAMA

Tienpidon kuluihin tarvitaan rahaa. Mutta oikeudenmukaisesti.
Siksi suomalaisten mielestä myös vähäpäästöisten autojen
pitäisi maksaa tulevaisuudessa oma osa vuosittaisista kuluista.
Nyt Traficomia ja vakuutusyhtiöitä varten voisi olla yksi sama edullinen laite, jonka
hankintakustannus 10-12 vuoden kuolettamisen aikana olisi vain noin 6-7 € vuodessa ja
noin 0,60 € kuukaudessa. Jos kustannus jaetaan vaikka puoliksi vakuutusyhtiön kanssa,
joka saa ajoneuvolla ajetut kokonaismatkat vakuutusmaksujen laskutusta varten, laitteen
hankintakustannus näille kahdelle organisaatiolle olisi vain 0,30 € kuukaudessa per ajoneuvo. Tällä vain 0,30 € kuukausittaisella hankintakustannuksella voidaan hoitaa kaikki
auton käytön verottamiseen sekä laskuttamiseen liittyvät asiat.

KESKUSTA

Samoin nostamme Suomen liikenneturvallisuuden huippukorkealle tasolle.
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6.000 km vuodessa
Miksi molemmissa tapauksissa
on samat veloitusperusteet?

Eikö olisi aika korjata tämä epäkohta ja luoda oikeudenmukainen järjestelmä?
Polttoaineen verotusta on poliittisesti hankalaa nostaa ja sekin olisi epäoikeudenmukaista maaseudulla asuville, koska monilla maalla asuvilla on pitkien etäisyyksien
takia bensiini- tai dieselauto.
Samoin olisi myös oikein, että ne, jotka ajavat paljon ja kuluttavat tiestöä huomattavasti sekä saastuttavat näin enemmän, maksavat enemmän kuin vähän ajavat ja
myös vähemmän saastuttavat.
Tällä laitteella olisi myös mahdollista saada vakuutusmaksut oikeudenmukaiseksi.
Eli se, joka ajaa paljon kilometrejä ja enemmän riskipaikoissa kuten
kaupungeissa ja taajamissa, joutuu maksamaan enemmän.

Ajoja keskimäärin
kuukaudessa 10.537km

Hel

Maa

Huh

Miksi vähän ja maaseudulla ajavat joutuvat maksamaan yhtä
paljon ajoneuvoveroa ja vakuutusmaksuja kuin paljon ajavat?
Suomalaiset eivät ymmärrä tätä epäoikeudenmukaisuutta. Eivät.
Samoin, miksi maaseudulla pitkien etäisyyksien päässä ja
julkisten kulkuvälineiden tavoittamattomissa asuvien ihmisten
maksut ovat yhtä suuria kuin kaupungeissa asuvien?

Ajoja vuonna 2021
yhteensä 126.169km
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Suomen kansa ja autoala odottavat, että poliittiset päättäjät
tekisivät nopeasti oikeita ja viisaita päätöksiä.
Polttoaineen hintojen nostaminen aiheuttaisi todella suurta
vastustusta, eikä se olisi järkevää, kun autokanta on 12,5
vuotta vanha. Se olisi myös epäreilua pitkien etäisyyksien
päässä maaseudulla asuvia ja siellä liikkuvia kohtaan.
Samoin Suomen autokanta ei uusiudu, eikä ”vihreydy” jos
uusissa autoissa on autoveroa ja vielä myös Alv. 24 %, jolloin
uudet vihreät autot ovat huomattavasti kalliimpia kuin käytetyt tai Euroopasta tuodut vanhemmat nk. saastepommit.

EI VOI NOSTAA HINTAA
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Lyhyessä ajass

MAASEUDULLA AJAMISEN OLTAVA
EDULLISEMPAA KUIN KAUPUNGEISSA

Polttoaineen verotuksen korotus aiheuttaisi todella ison ”kapinan”, eikä se olisi
millään tavoin oikeudenmukaista. Maaseudulla pitkiä matkoja ajavat joutuvat usein
käyttämään bensiini- ja dieselautoja. Järkevämpää olisi verottaa maaseudulla
ajavia pienemmällä Ajoneuvoverolla kuin kaupungeissa ajavilla ajojen mukaan.
Samoin maaseudulla ajavilla voisi olla edullisemmat vakuutusmaksut.
Suomessa autojen keski-ikä on 12,5 vuotta. Jos halutaan, että Suomen autokanta
uusiutuu, ja että ihmiset ostavat uusia nk. vihreitä autoja, niiden autovero ja myös
Alv. pitäisi poistaa. Uutta autoa hankkiessa ihmiset eivät näin ostaisi keskimäärin
iältään 6,8 vuotta vanhaa tuontiautoa, jotka lähes aina ovat isommalla moottorilla
olevia nk. saastepommeja.

Järkevintä olisi kannustaa ja tehdä uuden vihreän auton
ostamisesta edullisempaa, verrattuna vanhemman käytetyn
tai tuontiauton ostamiseen. Verorahat voitaisiin laskuttaa
sitten kokonaisajomatkojen ja ajoalueiden mukaisesti.

UUSISTA VÄHÄPÄÄSTÖISISTÄ
AUTOISTA AUTOVERO JA ALV. POIS
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Jos tulevaisuudessa uusista sähkö- ja kaasuautoista ei saada
autoveroja eikä polttoaineista kerry verotuloja, tilanne on vaikea,
sillä Suomen tieinfran rakentaminen sekä kunnossa pitämiseen
tarvitaan joka vuosi paljon rahaa.
Useimmat suomalaiset ymmärtävät tämän, mutta lähes kaikkien
mielestä ajoneuvoveron ja vakuutusmaksujen pitäisi olla ehdottomasti oikeudenmukaisia. Paljon ja kalliin infran alueilla ajavat
maksaisivat enemmän.
Suomen sää- ja tieolosuhteet ovat haastavia. Siksi maamme tieverkoston rakentaminen ja kunnossapito maksavat todella paljon. Suurin osa autoilijoista ymmärtävät
tämän ja ovat valmiita maksamaan
oikeudenmukaisesti oman osansa
tieverkon käytöstä.

JOKAINEN YMMÄRTÄÄ, ETTÄ
TEIDEN RAKENTAMINEN JA
KUNNOSSAPITO MAKSAA

Tieverkko maksaa paljon.
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Telemaattinen laite mahdollistaa oikeudenmukaisuuden myös siinä,
että ne, jotka joutuvat ajamaan paljon huonokuntoisilla tieosuuksilla
ja yleensä myös pitkiä matkoja, maksavat vähemmän ajoneuvoveroa.
Samoin kokonaisajomatkojen mukainen veloitus tiestön käytöstä on
oikeudenmukainen, eli ne jotka ajavat ja käyttävät tietä enemmän,
maksavat myös enemmän.
Moni suomalainen autoilija ymmärtää että tien käytöstä aiheutuu
kuluja, jotka pitää maksaa. Samoin autoilijat pitävät oikeudenmukaisena jos veloitus tapahtuu ajettujen ajomatkojen mukaisesti.
Mielestämme olisi viisasta, jos uusien vihreiden autojen autoverot ja Alv. lasketaan alas tai poistetaan kokonaan, jolloin autokanta uusiutuu nopeammin. Sitten polttoaineiden verotus voisi
pysyä samana, mutta tien käytöstä ja ajetuista matkoista tulisi
periä oikeudenmukaiset ajoneuvoverot ja vakuutusmaksut ajomatkojen ja riskien mukaan.

HUOMIOITAVAA, että telemaattinen eCall-laite tulee
säästämään miljardeja tulevina vuosina kun liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Säästynyt raha
voidaan investoida tiestön kunnostamiseen.
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ILMAN AUTOVERON JA ALV.
POISTOA EI TULE RIITTÄVÄSTI
LISÄÄ VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ
VIHREITÄ AUTOJA

Jotta Suomeen saataisiin huomattavasti
enemmän sähkö-, kaasu-, vety- ja hybridiautoja, niiden hinnan pitäisi olla kilpailukykyisempi. Muutoin autokanta ei uusiudu, sillä
Suomeen tuodaan edelleen käytettyjä, paljon
saastuttavia autoja.
Autoalan mielestä autovero ja myös arvonlisävero pitäisi poistaa, jotta ihmiset ostaisivat
uusia, ei-saastuttavia autoja. Nyt moni ostaa
käytetyn ”saastepommin” Euroopasta.
Verojen poistaminen olisi tärkeää. Mutta ongelma
on kuitenkin se, että mistä rahat tieinfran rakentamiseen ja huoltamiseen, niin, että enemmän ajavat
maksavat aina enemmän - oikeudenmukaisesti.
Meillä on tähän hyvä, helppo ja edullinen ratkaisu.
Moni ei miettisi ostaa käytettyä tai maahantuoda vanhempaa isomoottorista ja paljon
saastuttavaa autoa Euroopasta, jos hän saisi vähän saastuttavan uuden auton nykyistä
edullisemmin ilman auto- ja arvonlisäveroa.

KÄYTÖN MUKAINEN VEROTUS
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Telemaattinen laite lisää huomattavasti liikenneturvallisuutta.
Kun kuljettaja tietää, että hänen autossaan on telemaattinen
GPS-GSM-laite nk. ”musta laatikko”, silloin hän usein ajaa
rauhallisemmin eikä myöskään ota suuria riskejä kaahaten,
koska hän tietää laitteen toiminnasta.

KAAHAVIEN KULJETTAJIEN
AJOTAPA RAUHOITTUU

Maailmalla on useissa kymmenissä miljoonissa autoissa sekä päämiehemme että
muiden valmistajien valmistamia telemaattisia laitteita. Kuljettaja tietää, että jos
tapahtuu vakava liikennevahinko tai törkeän ylinopeuden takia aiheutunut kolari tai
ulosajo, onnettomuutta voidaan oikeudessa tutkia laitteesta tai palvelimelta. Näin
myös jos Poliisi epäilee törkeää ylinopeutta tai ihmiseen törmäämistä.
Tämä pienikokoinen telemaattinen laite tallentaa ajoneuvon G-voimia, liikkeitä, ajonopeutta yms. 100 kertaa sekunnissa. Liikennevahingon sattuessa kaikki tämä
tärkeä tieto selviää palvelimelta. Samoin törkeät ylinopeudet ja törmäykset ihmisiin.

Kun tämä laite on autossa, suurin osa kuljettajista rauhoittaa ajotapaansa eikä aja valtavia ylinopeuksia tai ei ota liian suuria riskejä.
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Jos kaikissa autoissa olisi telemaattinen laite,
ylinopeudet ja kaahaus vähenisivät huomattavasti. Samoin tulisi valtavia rahallisia säästöjä
kun eCall tekisi onnettomuuksista hälytykset.
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Suomessa tapahtuu liikenteessä vuosittain 17-18.000 henkilövahinkoa. Tuhansia vakavia.
Viimeisen 20 vuoden aikana maahamme on tullut yli 300.000 henkilövahinkoa, joten laitteen eCall-kolari- ja avunpyyntöhälytysjärjestelmää jokainen suomalainen arvostaa.
Koska maamme autokanta on keski-iältään 12,5 vuotta ja tuontiautojen 6,8 vuotta vanha,
niissä ei ole Suomessa niin tärkeää eCall-kolarihälytysjärjestelmää. Nyt voisi olla.
1PRO-laitteelle ja palvelulle
on haettu patenttia- ja myös
hyödyllisyysmallisuojaa.

AUTOMAATTINEN eCALL-KOLARIHÄLYTYS.
SOS HELP -PAINIKKEEN PAINALLUKSELLA
SAADAAN PUHEYHTEYS VAIKKA HÄTÄKESKUKSEEN.
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Joka vuosi tapahtuu jopa 100.000 liikennevahinkoa, joista aiheutuu lähes
18.000 henkilövahinkoa. Eläintörmäyksiä tapahtuu vuosittain lähes 14.000.
Nämä maksavat valtavasti yhteiskunnalle ja vakuutusyhtiöille.

KOLARIHÄLYTYS
PUHEYHTEYS

Jokainen minuutti on liikaa sisäisessa tai
ulkoisessa verenvuodossa. Mitä nopeammin
loukkaantuneille saadaan apua ja heidät viedään
sairaalaan, sitä parempi mahdollisuus on selvitä
vakavalta invalidisoitumiselta tai jopa kuolemalta.
1PRO-laite tulee säästämään useita satoja kuolemia ja kymmeniä tuhansia vakavia invalidisoitumisia.
Samoin joka vuosi säästyy valtavasti kärsimystä
ja tulevaisuudessa useita miljardeja rahaa.

TARKKA PAIKKATIETO
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Vuosittain tapahtuu jopa 14.000 isoon eläimeen törmäystä,
usein ikävin seurauksin. Se voi tapahtua myös Sinullekin.

TÖRMÄYKSESTÄ VOI LÄHTEÄ HETI HÄLYTYS JA
TARKKA PAIKKATIETO VAIKKA HÄTÄKESKUKSEEN

Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana noin
300 000 auton kuljettajaa ja mukana ollutta matkustajaa on törmännyt hirveen, peuraan, kauriiseen, poroon tms. eläimeen. Kun tällainen iso
eläin iskeytyy auton tuulilasiin ja työntyy jopa
auton sisälle, niin lähes aina tapahtuu vakavia
pääalueen vammoja, jolloin tulee ulkoisia sekä
myös sisäisiä verenvuotoja. Silloin paikalle on
saatava apua nopeasti. 1PRO-laite reagoi heti
törmäykseen ja lähettää hälytyksen sekä tarkan
paikkatiedon valvomoon, josta voidaan lähettää
nopeasti apua kun tarkka paikka on tiedossa.
Tänä aikana voidaan olla puheyhteydessä laitteen kaiuttimen ja mikrofonin avulla autossa
olevien ihmisten kanssa.

JOKAINEN MINUUTTI LIIKAA
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Ikävä kyllä monet ammattiautoilijat ovat nykyään pakotettuja ajamaan
ylipitkiä päiviä väsyneinä, ja monesti kuljetukset on aikataulutettu liian
tiukoiksi, jolloin kuljettajat ajavat usein ylinopeutta suurilla riskeillä.
Kuljettaja ei ota riskejä, kun hän tietää, että ajoneuvossa on telemaattinen laite, joka tallentaa aina ajonopeuksia, sivuttaisliikkeitä, jarrutuksia,
kiihdytyksiä, ajomatkoja sekä päivittäisiä ajoaikoja ja myös taukoja.
Telemaattista 1PRO GPS-GSM-laitetta ei voi huijata, eikä sitä voi sabotoida.
Jos kuljettaja ajaa liian lujaa tai liian pitkiä vuoroja tms., hän jää kiinni, jos onnettomuuden
jälkeen tutkijat tarkastelevat laitteen tietoja. Tien päällä Poliisi voi tarkistaa auton ajoaikoja.
Esimerkiksi Kuopion surullisessa linja-auto-onnettomuudessa kolarihälytys olisi lähtenyt
heti Hätäkeskukseen, siis heti 2-3 sekunnissa, kun ajoneuvo törmäsi ensimmäisen kerran
korokkeeseen. Tarkka onnettomuusalueen paikkatieto olisi näin ollut heti tiedossa. Samoin
tutkijaryhmä olisi saanut muutaman minuutin päästä todella tarkat tiedot auton liikkeistä ja
kuljettajan toimista sekä tiedon mitä onnettomuudessa on tapahtunut ja mikä on todennäköinen syy. Nyt tutkimusraportissa osittain arvuuteltiin, epäiltiin asioita ja onnettomuuden syitä.

HÄLYTYS LÄHTEE HETI
ONNETTOMUUSRAPORTTI

AJOAJAN
TARKISTUS

Kokemus vahvistaa, että telemaattinen laite laskee
ajonopeuksia eikä
ammattikuljettaja
ota sen jälkeen
niin suuria riskejä
kuin aikaisemmin.
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Suomen autojen keski-ikä on noin 12,5 vuotta
ja käytettynä maahantuotujen 6,8 vuotta.
Näissä vanhemmissa autoissa ei ole eCallkolarihälytystä eikä SOS HELP -järjestelmää
puheyhteydellä Hätäkeskukseen.

TOTAALISTA SUOJAA

Suomessa on 6 926 137 ajoneuvoa ja liikennekäytössä 5 172 173. Vasta vuoden
2018 jälkeen maahantuoduissa uusissa autoissa on pitänyt olla eCall-kolarihälytysjärjestelmä. Tällaisia eCall-autoja on arviolta ehkä noin 300 000 kpl, eli vain 5,8 %.
Monissa uusissa autoissa ongelma on se, että autojen eCall-laitteisto ottaa usein
ensin yhteyttä ulkomailla olevaan tehtaan omaan palvelukeskukseen. Sinne puhekommunikointi paniikissa voi olla vaikeaa. Samoin oman haasteen tuo tiedon siirto
Suomeen. Vaikeus on maaseudulla ja teillämme olevat pitkät etäisyydet ja onnettomuuspaikan tarkan sijannin saaminen. 1PRO-laite voisi tehdä hälytykset suoraan
Hätäkeskukseen tai Fintrafficin/Traficomin valvomoon, josta voidaan heti lähettää
apua paikalle ja saada myös puheyhteys ajoneuvoon.

eCALLIN AVULLA ON HELPPO
TEHDÄ HÄLYTYS JA SAADA
PUHEYHTEYS SEKÄ APUA

Saatavana myös
pieniä langattomia BtSOS-HELP-painikkeita.
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24/7 valvomo

ONNETTOMUUS TULEE HETI TIETOON
Joka vuosi tapahtuu keskimäärin noin 18 000 henkilövahinkoa. Koska paikalle ei saada nopeasti apua, moni kuolee
tai invalidisoituu. Nyt kolarihälytys ja sen tarkka paikkatieto
on mahdollista saada eteenpäin ja näin paikalle voidaan
lähettää apua heti, sillä jokainen minuutti voi olla kriittinen.
AJATUS KUINKA HÄLYTYKSIEN SIIRTO VOISI TOIMIA:
Jos tapahtuisi kolari, eläintörmäys, tieltä ulosajo tai syntyy muu avuntarve, tästä lähtee heti
eCall-kolari- ja SOS-HELP-hälytystieto muutamassa sekunnissa eteenpäin sinne minne se
halutaan siirtää - esimerkiksi Traficomiin/ Fintrafficiin tai Hätäkeskukseen. Jos autossa olevilla on ulkoinen tai sisäinen verenvuoto, on tärkeää, että apua saadaan heti paikalle.
Näin voidaan estää kuolemia ja invalidisoitumisia sekä välttää kallista kuntoutusta,
eläköitymistä, sairaslomia ja myös minimoida ihmisten kärsimyksiä.

24/7 valvomo
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Jokaiseen yksityiskohtaan on huolella paneuduttu.
Jos kaikkiin ajoneuvoihin tulisi pakolliseksi telemaattinen laite, jonka perusteella Ajoneuvoveroja vakuutusmaksut laskutetaan, silloin siitä pitäisi
helposti nähdä, onko se aktiivinen ja toiminnassa.

TOIMINTAVARMUUS
HUIPPUTASOA.
SABOTOINTISUOJATTU.

OMISTAJALLA
VELVOLLISUUS
TARKISTAA
TOIMINTA
AIKA AJOIN

On todennäköistä, että joskus joku autoilija voisi yrittää sabotoida
laitetta irrottamalla sen 12-24 V virtasyötöstä. Laite on kuitenkin
akkuvarmennettu ja silloin sabotointiyrityksestä lähtee heti tieto
palvelimelle. Auton omistajan on aika ajoin tarkistettava, että laitteen vihreä merkkivalo palaa. Samoin myös Poliisin, Katsastusliikkeen, Autoliikkeen ja Huoltoliikkeen pitää voida tarkistaa merkkivalosta ja QR-koodilla, että laite on aktiivinen, kuuluu kyseiseen
autoon ja on yhteydessä palvelimeen. Uskomme ja tiedämme,
että laitteen toimintavarmuus tulee olemaan 99,9 % luokkaa.

TOIMINNAN TARKISTUS:
Omistaja tai käyttäjä
Poliisi tai Tulli
Katsastusliike
Autoliike
Autohuoltoliike
Pysäköinninvalvoja
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Lisää turvallisuutta Poliisille, Tullille sekä liikenteessä oleville ihmisille.
Jos autoissa on telemaattinen laite, Poliisi tai Tulli voivat nopeasti etsiä
onnettomuuksien tai törmäyksien aiheuttajat, rattijuopot, huumekuskit,
rikolliset, katsastamattomat autot ja löytää myös varastetut autot. Näissä
tapauksissa voidaan ajoneuvoa etäseurata, eikä tarvitse tehdä vaarallista
takaa-ajoa usean poliisiauton avulla. Laitteen tekemää kolari-, törmäys-,
nopeus- ja paikkatiedon tallennusta voidaan käyttää todisteena.
Esimerkiksi päälleajosta, törmäyksestä, törkeästä ylinopeudesta, liikenteen vaarantamisesta,
luvattomasta käyttöönotosta tai varkaudesta, väkivaltaisesta käytöksestä tai muusta vakavasta
rikoksesta epäiltyä on vaikea tavoittaa kun tieto tapahtumasta tulee Hätäkeskukseen. Telemaattisen
laitteen avulla Poliisi voi lain salliessa paikallistaa epäillyn käyttämän ajoneuvon ja suorittaa pidätyksen.
Ilman telemaattista laitetta Poliisi on teosta Hätäkeskukselle ilmoittaneen antamien tietojen varassa ja
saattaa joutua vaaralliseen takaa-ajoon vaarantaen Poliisin, pakenevassa autossa olevien sekä muiden
tiellä liikkujien turvallisuuden. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat ammattirikolliset, koska
silloin Poliisi voi valmistautua hyvin pidätykseen sekä saada lisäjoukkoja. Oikeudessa tiedot ajoneuvon
liikkeistä, törkeästä ylinopeudesta, kolareista ja ihmisiin törmäyksistä ovat hyvää todistusaineistoa.

RIKOLLISTEN
SEURANTA

RATTIJUOPON
LÖYTÄMINEN

HUUMEKUSKIN
LÖYTÄMINEN

RIKOLLISTEN
PIDÄTYS
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Telemaattinen laite vähentää verottomilla hyötyajoneuvoilla ajamista ja
oikeudenmukaistaa työsuhdeautoilla ajamista niin, että jos kuljettaja
ajaa enemmän omia ajoja, hän myös maksaa enemmän.
Laite myös minimoi ei-ajettujen ja ei-totuudenmukaisten verottomien
matkalaskujen sekä päivärahojen tekemistä, koska yritys ja autoilija
tietävät, että he voivat jäädä kiinni verovapaista korvauksista.

MENETETYILLÄ VEROTULOILLA
TIESTÖ SAATAISIIN
KUNNOSTETTUA

Todella monet ajavat verottomilla ajoneuvoilla vapaa-aikanaan omia ajojaan. Mikäli yrityksen
työntekijät ajavat tällaisilla autoilla työpäivän jälkeen kotiinsa, ja aamulla takaisin töihin, tai
käyttävät autoja omiin ajoihinsa vapaa-aikana, se on väärin ja henkilö saa huomattavaa
verotonta etua. Tällöin auton käytöstä omiin ajoihin pitäisi maksaa veroa. Samoin osa autoilijoista jopa hyödyntää yhtiön luottokorttia polttoaineen ostamisessa omiin ajoihin tai härskeimmät jopa ostavat yhtiön kortilla polttoainetta omaan autoon tai muuhun ajoneuvoon.
Samoin omaa autoaan käyttävät tekevät tekaistuja tai aivan liian suuria matkalaskuja ja laskuttavat päivärahoja, jotka he saavat verottomana itselleen. Samoin liian monet yritykset maksavat näitä verottomia tekaistuja matkalaskuja ja päivärahoja osana palkkaa. Yritykset ja työntekijät tietävät, että näistä ei mene sosiaalimaksuja ja veroja, joten siksi sitä tehdään paljon.
Useat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä ajavat autoetuautoilla hurjia kilometrejä vuosittain
omia ajojaan maksamatta siitä oikeudenmukaisesti. Kun taas niiden yrityksien työntekijät, jotka
ajavat vähän omia vapaa-ajan ajoja, maksavat nyt autoedustaan aivan kohtuuttomasti.
Telemaattisella laitteella näihin väärinkäyttöihin sekä veronkierto-ongelmiin voidaan puuttua
oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että ihmiset, jotka noudattavat verohallituksen ohjeita, eivät
turhaudu, kun niin moni ei maksa veroja. Kun kuljettaja ja yritys tietävät, että autossa on telemaattinen laite, vain ani harva jatkaa väärinkäytöksiä. Laitteet tuovat lisää verotuloja valtiolle.

EI VAPAA-AJAN AJOJA
VEROTTOMALLA AUTOLLA

EI TEKAISTUJA MATKALASKUJA JA PÄIVÄRAHOJA
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Jos suomalaisten ajoneuvoihin halutaan nyt
oikeudenmukainen Ajoneuvovero- ja vakuutusmaksujärjestelmä ajomatkojen ja ajoalueiden
mukaan, ehkä järkevin tapa on organisoida asia
niin, että laite on Traficomin omistama ja jokaiseen autoon luovuttama.
Telemaattisen alan ihmiset Suomessa ja Euroopassa ovat asiaa
miettineet, että järkevin tapa olisi se, että Traficom velvoittaisi
että kaikissa aktiivikäytössä olevissa ajoneuvoissa on oltava telemaattinen Traficomin laite. Yksinkertaisinta olisi, jos Traficom
antaisi laitteen ja asennuksen jokaisen auton omistajalle. Laitteen
noin 60-70 € hankintakustannuksen Traficom jakaisi vaikka ko.
ajoneuvon vakuutusyhtiön kanssa. Laitekustannus olisi vain
noin 0,30 € kuukaudessa ajoneuvon elin- ja käyttöiän aikana
per organisaatio. Tämän todella pienen 6-7 €:n vuosittaisen
kulun Traficom ja Vakuutusyhtiö voisivat niin halutessaan laskuttaa
vuosittain auton omistajalta. Hinnoittelun tulee olla kohtuullista
ottaen huomioon laitteen tuomat valtavan suuret säästöt ja tuotot siksi autoilijan laskutuksen on siis oltava kohtuullista.
Kuvissa näkyvä laite on 3D-ohjelmalla
tehty. Joissakin kuvissa on 3D-tulostimella
tehty näyte- ja testausmalli 1:1 koossa.

Jos laitteen yläosassa on tyylikäs Traficom logo, jokainen auton
omistaja ja kuljettaja näkee, että laite on Traficomin omistama ja
myös vaatima, eli pakollinen.
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1PRO-laitteen vain kahden johdon asennus on helppoa
ja nopeaa. Autoalan ammattilaiselta siihen kuluu
yleensä noin 10-15 minuuttia.
Laite kiinnitetään tuulilasin sisäpuolelle kuljettajan puoleiseen alanurkkaan, josta kuljettaja, Poliisi, Katsastusmies ja Autoliike näkee helposti,
että laitteen vihreä OK-valo palaa. Samoin laitteen aktiivisuus ja sen
toiminta voidaan nopeasti tarkastaa lukemalla QR-koodi tai laitteen oma
ID-numero palvelimelta. Jos laitetta yritetään sabotoida tai jos siihen tulee
vikaa (epätodennäköistä), laitteen merkkivalovalo vilkkuu punaisena.

1PRO-LAITTEEN VOI ASENNUTTAA YLI 2 000 PAIKASSA
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Suomessa on noin 2 000 yritystä, joissa telemaattinen 1PRO-laite voidaan
edullisesti, helposti ja nopeasti asentaa kaikenlaisiin ajoneuvoihin. Viranomaiset, katsastusasemat ja autoalan yritykset voivat tarkistaa laitteen toiminnan palvelimelta, ja Poliisi tien päällä. Mikäli laite ei toimisi tai sitä yritetään sabotoida, palvelin tekee siitä heti ilmoituksen ja hälytyksen.

AUTOMAAHANTUOJA

1PRO-laitteen kehittäjän ONE-PRO-yhtiön omistajat ja tiimin taustajoukot ovat maahantuoneet monia erilaisia auto- ja turva-alan tuotteita 30 vuoden kokemuksella. Yhtiöllä on kokemusta GPS-GSM-laitteiden, telemaattisten laitteiden, autohälyttimien, vakionopeudensäätimien, peruutustutkien, navigointi- ja audiolaitteiden yms. kanssa. 1PRO-laitteen asennus
voidaan tehdä automaahantuojien maahantuontikunnostamoissa, autoliikkeissä, huoltopisteissä ja korjaamoissa, autosähkö- ja autolasiliikkeissä. Ehkä myös suurimmat katsastusasemaketjut voivat myös alkaa asentaa laitetta omien asiakkaittensa autoon.
Tarkoituksemme on tehdä yhteistyössä automaahantuojien kanssa nettiin oman infopalvelun,
jossa tulee olemaan ohjeet useisiin tuhansiin eri automalleihin mitä Suomeen on tuotu 15-20
vuoden aikana. Koska laitteessa on vain kaksi johtoa (+ ja -), sen kytkeminen 12-24 V on
helppoa ilman ohjeitakin. Samoin ONE-PRO tuottaa asennusvideot ja kouluttaa asentamot.
ONE-PRO voi varastoida tuotteet ja lähettää ne asennuspisteisiin. Samoin yrityksemme vastaa
takuu- ja Help Desk -palvelusta ja toimittaa uudet kiinnitystarrat jos tuulilasi vaihdetaan uuteen.

AUTOLIIKE

HUOLTOLIIKE

ASENNUS JA TOIMINNAN TARKASTUS
AUTOALAN AMMATTILAISILLA
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Laitteen hankinnan kuoletuskustannus kuukaudessa vain

0,30€

per kk

... jos laitteen hankintakustannuksen
maksaa 50/50-suhteessa Traﬁcom ja
ajoneuvon vakuuttanut vakuutusyhtiö.

Telemaattinen 1PRO GPS-GSM antaa tarkat tiedot ajoneuvo- ja käyttöveroa
sekä vakuumaksuja varten. Samoin suojaa myös kuljettajan ja matkustajat.

12-24V

Pieni, yleensä vain 10-15 minuutissa kahdella johdolla
helposti asennettava telemaattinen 1PRO GPS-GSM
laite soveltuu kaikkiin erilaisiin ajoneuvoihin. Siinä on
uusimmat tekniset hienoudet ja vielä enemmänkin.
Laitteessa on kaikkien ajoneuvon liikkeiden ja matkojen
seuranta ja tallennus palvelimelle. Uusi eCall-kolarihälytys,
SOS-HELP-avunpyyntöpainike sekä ryöstö- tai kaappaushälytys, puheyhteys Hätäkeskukseen tai Traficomin
tms. valvomoon. Rikoksissa myös Poliisille puheyhteys.

1PRO GPS-GSM-YKSIKKÖ VOIDAAN HELPOSTI ASENTAA:
Henkilöautoon
Työkoneeseen

Pakettiautoon
Asuntoautoon

Kuorma-autoon
Moottoripyörään

Linja-autoon
jne...

Laitteen G-liiketunnistin, Gyro-asentotunnistin sekä GPSGSM-paikannuslaite pelastaa ihmishenkiä kolaritilanteessa, turvaa kuljettajan ja matkustajat sekä ajoneuvon.
Laitteessa on sabotaasihälytys ja akkuvarmistus laitteen
irrotusyrityksen varalta. Kaikki hienoudet yhdessä samassa
edullisessa laitteessa vain noin 65-70 € hintaan.
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Suomessa tapahtuu vuosittain siis noin 100 000 liikennevahinkoa,
joista aiheutuu jopa 18 000 henkilövahinkoa ja tuhansia vammautuu tai invalidisoituu sekä myös useat sadat menettää työkykynsä.
Kysymme? Kuinkakohan paljon vuosittain säästyisi yhteiskunnalta
ja vakuutusyhtiöiltä sekä ihmisiltä rahaa, jos -15 %, -20 %, -25 % ...
onnettomuuksista voitaisiin välttää, kun kuljettajat ajavat telemaattisen laitteen takia rauhallisemmin ja kun myös onnettomuuspaikalle
saadaan heti apua. Myös valtava määrä kärsimyksiä säästyisi.
Tämän asian kuntoon hoitaminen ei ole iso raha- ja kustannuskymys. Ei.

Mahdollista saada valtavia säästöjä
ja oikeudenmukaistaa Ajoneuvo- ja
käyttöverotus sekä vakuutusmaksut.

Fakta on se, että jokainen tähän projektiin sijoitettu euro tulee takaisin 500- tai jopa 1 000kertaisena tulevina vuosikymmeninä kun useat autoilijat eivät telemaattisen laitteen takia
ota enää valtavia riskejä liikenteessä eivätkä enää aja törkeitä ylinopeuksia. Tämän laitteen
ja palvelun avulla liikenteessä loukkaantumiset, invalidisoitumiset ja kuolemat tulevat vähenemään todella paljon. Ja mikä parasta, isolla osalla lujaa kaahavista kuljettajista nykyinen
ajokäyttäytyminen tulee muuttumaan tämän laitteen avulla.
Nyt joka vuosi menetetään kaikkineen useita miljardia euroja onnettomuuksissa, kun lasketaan kaikki kulut yhteen, puhumattakaan loukkaantuneiden lopun elämän kärsimyksistä.

Esimerkkejä vuosittaisesta laitekustannuksesta:
Nyt Traficomia ja vakuutusyhtöitä varten on yksi sama edullinen laite,
jonka hankintakustannus on vain 65-70 €. Tämä on 10-12 vuoden kuoletusaikana vain noin 6-7 € vuodessa ja vain noin 0,60 € kuukaudessa.

LAITTEEN HANKINNAN
KUOLETUSKUSTANNUS
KUUKAUDESSA VAIN
NOIN 0,30 €

Jos kustannus vaikka jaetaan puoliksi Traficomin ja autovakuutusyhtiön kanssa, joka saa tietoonsa ajoneuvolla ajetut kokonaismatkat
vakuutusmaksujen laskutusta varten, laitteen hankintakustannus on
vain 0,30 € kuukaudessa per ajoneuvo jaettuna per organisaatio.
Tällä 0,30 € kuukaudessa laitteen hankintakustannuksella voidaan hoitaa
kaikki auton käytön veloittamiseen sekä laskuttamiseen liittyvät asiat - ja nostaa liikenneturvallisuus huipputasolle.
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Tässä yksi ajatus, kuinka telemaattisen laitteen tiedot
voisivat siirtyä palvelimelle, ja miten hälytykset sekä
yhteydenotto ajoneuvoon voisi toimia.
1PRO-laitteessa on elektroninen e-Sim, joka yhdistyy automaattisesti
sen operaattorin 4G-verkkoon, joka päätetään valita. Olemme käyttäneet lähes 10 vuoden ajan kotimaisen Elisan palveluja.
Telemaattinen laite kerää puskurimuistiinsa ajoneuvon liikkeitä ja sitten
lähettää ne kryptattuna datapakettina palvelinkeskukselle, jota voi hallinnoida ONE-PRO yhteistyössä Traficomin ja Fintrafficin sekä haluttaessa
Vakuutusyhtiöiden keskusliitto tai vakuutusyhtiö. Samoin jos halutaan
myös Hätäkeskus sekä Poliisi. Jokaisen saamat tiedot voidaan rajata
tarpeen mukaan. Liikenneonnettomuuden tapahtuessa Hätäkeskus,
Traficomin tai Fintrafficin valvomo voi olla puheyhteydessä ajoneuvoon.
Vakavissa rikoksissa myös Poliisi.

PILVIPALVELIN:
Ehkä paras vaihtoehto on se, että laitteet
lähettävät kaikki ajotiedot salatussa muodossa
Traficomin tai Fintrafficin palvelimelle, josta nämä
yritykset jakavat erilaisia tietoja sekä hälytyksiä mm.
Hätäkeskukselle, Poliisille, Tullille, Verottajalle ja myös
ajoneuvon Vakuutusyhtiölle.
ONE-PRO ja META SYSTEM voivat räätälöidä toiminnot
ja hälytyspalvelut yhteistyössä Traficomin ja Fintrafficin kanssa.
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G-FORCE
GYRO
eCALL
e-SIM
3D G-SENSOR, 6-AXIS...
1PRO -laitteessa on nk. musta laatikko -yksikkö
ja sen herkkä G-kiihtyvyysliiketunnistin ja GYROasentotunnistin mittaavat ja tallentavat kaikkia
liikkeitä ja ajonopeutta 100 kertaa sekunnissa
laitteen lyhytmuistiin, josta tieto menee pilvipalvelimelle. Laitteen GSM-piirikorttiin integroidussa
yksikössä on kortiton elektroninen E-SIM, joka
ei tarvitse perinteistä SIM-korttia, vaan laite
yhdistyy automaattisesti GSM-verkkoon.

Lentokoneissa, formuloissa ja ralliautoissa olevaa tekniikkaa. Vaikka
1PRO-laitteen hinta on edullinen, siinä on silti huipputekninen G-voima-,
kolari-, isku- ja GYRO-asentotunnistin sekä eCall-kolarihälytyksen siirto.
Laitteen herkkä eCall-järjestelmä tunnistaa erilaiset onnettomuudet
kuten kolarin, ulosajon, törmäyksen, auton pyörähtämisen...

Alle 2G
isku=
2G - 4G isku=
4G - 8G isku=
8G - 12G.. isku=

kevyt tärähdys
pieni kolari
keskikova kolari
raju kolari

Laitteen 3D G-sensori ja 6 AXIS
GYRO tunnistin havaitsee
pienimmätkin liikkeet ja iskut,
kaikkiin kuuteen eri 3D- suuntiin.

Näissäkin kolareissa 1PRO-laite olisi lähettänyt heti eCall-hälytyksen mm. HÄTÄKESKUS, TRAFICOM, FINTRAFFIC, POLIISI...
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G-SENSOR

1PRO-laite on todella pienikokoinen, mutta silti se on täynnä uusinta tekniikkaa,
kuten nopea 4G yhteys, e-SIM (ei SIM korttia), Gyro ja G-liiketunnistin, GPS-yksikkö,
kaksisuuntainen Bluetooth Smart -vastaanotin ja lähetin, kaiutin sekä mikrofoni
ja paljon muuta hienoa. Teknisiä asioita ovat miettineet useat alan ammattilaiset.
Laitteessa on todella herkkä G-liiketunnistin
ja sytytysvirta tunnistus, joka reagoi kun
auton ovi aukaistaan ja autoon tullaan sekä
kun auton käynnistyvirta kytketään päälle.
Myös kun auto alkaa liikkua, laitteen tallennus käynnistyy aina automaattisesti. Samoin
ajotallennus sammuu kun liike loppuu.

Herkkä monikanavainen GPS-yksikkö antaa
tarkan ajonopeuden ja paikkatiedon. Toimii
myös hankalilla alueilla. Tarkkuus 2-4 metriä.
Laitteessa on kiinteästi piirikorttiin asennettu elektroninen e-SIM 4G GSM-yksikkö
joka ei tarvitse erillistä mekaanista SIM-korttia.
Laite yhdistyy aina automaattisesti verkkoon.

Laitteen ID-numero ja QR-koodi, jolloin tien
päällä Poliisi tai viranomainen sekä myös
katsastusyhtiö voi tarkistaa palvelimelta
laitteen toiminnan ja aktiivisuuden. Myös
sen, että laite on rekisteröity ajoneuvoon.

Toiminnasta kertova merkkivalo. Vihreä LEDvalo kertoo, että laite on OK ja yhteydessä palvelimelle. Vilkkuva valo infoaa, että laite ei saa
4G- tai GPS-yhteyttä (ajoneuvo maan alla).
Jos LED-valo on punainen, laite ei saa virtaa.

Laadukkaat 3M-tehtaan teipit pitävät laitteen kiinni tuulilasissa vaikka tulisi 50 G:n
törmäys. Teippien välissä on tiivistyslista
joka estää ikkunanpesunesteen valumisen.

Kovissa, jopa -40 C pakkasessakin toimiva
Automotive standardin komponenteilla tehty
laite, joka täyttää kaikki autoteollisuuden vaatimukset sekä muut EU, CE, EN jne. hyväksytty.
Useita META SYSTEM -patentteja ja Suomessa
ONE-PRO-yhtiö on myös hakenut patentit.

Laite saa 12-24 V käyttövirtansa autosta.
Mutta jos virransyöttö katkeaa tai joku yrittää
sabotoida laitetta, se toimii omalla litiumakulla pitkiäkin aikoja. Laite tekee hälytyksen palvelimelle, jos virransyöttä katkeaa.

Kaiutin ja mikrofoni, joka mahdollistaa ottaa
puheyhteyden Hätäkeskukseen, Traficom
tai Fintraffic sekä rikostapauksissa Poliisinkin.
SOS-HELP-painikkeella voidaan tehdä nk. eCall
kolari- tai avunpyyntöhälytys. Silloin hälytyksiä
vastaanottava valvomo saa tarkan paikka- sekä
kolarin G-voimien tiedon, jolloin valvomo voi
ottaa heti puheyhteyden laitteeseen ja autoon.

Sisäänrakennettu kaksisuuntainen Bluetooth
Smart -yhteys, jonka avulla voidaan yhdistää
erillinen langaton SOS-HELP-painike.

Laitteen koko on vain:
L: 90 mm
K: 45 mm
S: 14/32 mm
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Kaikki mahdolliset hienoudet ja vähän päällekin.
Tässä telemaattisessa GPS-GSM eCall-laitteessa
on ainutlaatuiset, ylivoimaiset ominaisuudet,
vaikka laitteen hankintahinta on vain alkaen 65-70 €
Laiteohjelmistot voidaan haluttaessa asennetaanTraﬁcomin tai Finntraﬃc palvelinkeskukseen,
josta valitut tiedot voidaan siirtää vakuutusyhtiöille, verottajalle ja hälytykset Hätäkeskukseen tai
Poliisille sekä Tullille. Kaikki nämä uusimman telemaattisen GPS-GSM-tekniikan hienot ominaisuudet
ovat pienessä, vain 10-15 minuutissa kaikenlaisiin ajoneuvoihin asennettavassa nk. ”musta laatikko”
eCall-laitteessa ja sen käyttöjärjestelmässä.
Uusi e-Call-kolari/onnettomuus hälytysjärjestelmä
Hälytyksien siirrot mihin tahansa 24/7-valvomoon
Kolarihälytyksien siirto haluttaessa Hätäkeskukseen
Puheyhteys, avunpyyntö ja sairaskohtaushälytykset
Kaiutin+mikrofoni, selkeä puheyhteys hälytysvalvomoon
3D G-liike- ja iskuja tunnistava erittäin herkkä sensori
6AXIS Gyro-asentotunnistin ja liikesensori
Yhteydet kryptattuja AES-salauksella pilvipalvelimelle
Vakuutusyhtiölle Pay-Per-Use tiedot M2M-yhteydellä
Verottajalle kokonaisajomatkojen todistus tarvittaessa
Viranomaisille reaaliaikainen GPS-satelliittipaikannus
Automaattinen käynnistys ja sammutus sekä standby
Ajoneuvon GPS-seuranta rikos- ja seurantatilanteissa
Ajoseuranta, ajomatkojen erittely, kokonaisajomatkat
Kokonaiskilometri-, ajopäiväkirja- ja laskutusjärjestelmä
Alv 0 % verottoman ja työsuhdeautojen ajojen erittely
Haluttaessa eri alueiden erittelyt, todisteraportit verottajalle
Yliajo-, varkaus- ja ryöstötilanteissa ajoneuvon seuranta
Laitteessa AES-salattu ja kryptattu yhteys pilvipalvelimelle
Yksityisyyden suojaus, kaikille rajatut tietojen selaukset
Pilvipalvelin tekee laitteelle automaattisesti etäpäivitykset
Pilvipalvelin tallentaa ajo-, reitti-, käyttö- ja muut tiedot 10 v.

PayPerUse ”maksa vain todellisista” ajoista -raporttijärjestelmä
Kaikkien ajojen, yhteis-km, ajoreittien km-erittely ja raportointi
Alueiden erottelu-, kategorointi- ja pisteytys laskutusta varten
Verottajalle ajoneuvon kokonaisajomatkojen ja alueraportit
Ajotapa-analyysi ja pisteytys, eri ajojen ajotapaseuranta
Kolarianalyysi sekä kolarin syyn tunnistus sekä raportointi
Sabotaasi-, käynnistys- ja hinaushälytykset haluttaessa
Rikoksen, varastetun tai kaapatun ajoneuvon etsintä ja seuranta
Epäillyn rattijuopon, huumekuskin tai törmänneen auton etsintä
Ryöstön, kidnappauksen tai sairaskohtauksen hälytyksensiirto
Akkuvarmistus ja akun varaustilan sekä sabotaasin hälytykset
Hälytys alhaisesta laitteen akun jännitteestä ja sabotaasista
Toimintatilan hälytys- ja laitteen toimintojen etälukutoiminto
Elektroninen integroitu oma E-SIM, joka ei vaadi erillistä korttia
Laitteen aktivoinnista ja käyttönotosta M2M ilmoitus palvelimelle
Helppo vain 2-johdon asennus, virransyöttö 12-24V
Soveltuu asennettavaksi kaikenlaisiin ajoneuvoihin
Takuu 3 vuotta, arvioitu käyttöaika 12-15 vuotta
Valmistettu Italiassa, kaikki EU- ja CE yms. hyväksynnät
Autotehtaiden sekä vakuutusyhtiöiden hyväksymää laatua
e-SIM + useiden palvelujen hinnat noin 1,50-2,00€ per kk
......ja paljon muuta hienoa

Katso kuinka paljon
hienoja toimintoja
1PRO ja META TRAK
-laitteet sekä niiden
palvelu voivat tehdä

GPS-GSM SYSTEMS

GPS-GSM SPEED ALARM

TÄYDELLINEN KOLARIN
ANALYYSIJÄRJESTELMÄ.

1PRO-laitteen kolarianalyysiraportista käy ilmi, jos kuljettaja on törmännyt
ihmiseen, tai ajanut ketjukolarissa auton perään, tai jos kuljettaja on itse ensin
törmännyt edellä ajavaan. Samoin millä nopeudella kuljettaja on ajanut ennen
kolaria tai ulosajoa, myös jos kyseessä on törkeä ylinopeus. Samoin voidaan
todistaa, jos joku on törmännyt autoon sen ollessa pysäköitynä yms.
Laitteen valmistaja META SYSTEM on valmistanut kymmeniä miljoonia telemaattisia eCall-laitteita, joissa on
markkinoiden hienointa tekniikkaa oleva kolari- ja iskutunnistusjärjestelmä. Laite tallentaa 100 kertaa sekunnissa ja
jos tapahtuu jotain, on kaikki ennen- ja jälkeen G-iskun tapahtuneet yksityiskohdat mahdollista saada. Tästä kolarianalyysiraportista saa useita erilaisia yksityiskohtia, jopa street view -katunäkymän ja muut normaalit karttakuvat.
Myös kuljettajan ajotavan, onko se agressiivinen tai rauhallinen sekä auton sivuttaisluisut ja muut tiedot tallentuvat.

KULJETTAJAN AJOTAPA?

Joidenkin kuljettajien ajotapa on todella
agressiivinen ja näin ollen polttoaineen
kulutus voi olla jopa kaksinkertainen sekä
pakettiauton ison massan takia auto kuluu.
Usein myös hurjastelu ei ole hyväksi yrityksen imagolle. Nyt tähänkin on ratkaisu.

Tikkurilantie

Dickursbyvägen

GPS-GSM SYSTEMS

Yhtiömme tekemien omien kyselyjen ja keskustelujen jälkeen
useiden kymmenien yksityisten sekä yrityksien ja myös autoalan ihmisten kanssa osoitti ja vahvisti meille, että jopa noin
80 % Suomalaisista arvostaisi jos Ajoneuvo- ja käyttövero
sekä myös vakuutusmaksut laskutetaan kokonaisajomatkojen
sekä ajoalueen mukaisesti. Samoin ihmiset myös arvostaisivat
kun laite lisäisi huomattavasti liikenneturvallisuutta.

Suomi voisi olla edelläkävijä oikeudenmukaisessa ajojen kokonaismäärän ja
ajoalueisiin perustuvassa verotuksessa
sekä myös liikenneturvallisuudessa.
GPS-GSM SYSTEMS

Niin haluttaessa, Suomen liikenneturvallisuus
voidaan nostaa huipputasolle. Samoin myös
oikeudenmukaistaa autoilun käyttöverotusta
ja vakuutusmaksuja ajomatkojen mukaisesti.

ONE-PRO ja edustamamme maailman suurimmat alan
tehtaat sekä suomalaiset yhteistyökumppanit ovat valmiita
kehittämään yhteistyössä Eduskunnan, Ministeriön, Poliisin,
Traficomin/Fintrafficin, Otin ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton
kanssa sellaisen laitteen ja palvelun minkä Te haluatte.
Arviomme mukaan jopa 80 % suomalaisista haluaa oikeudenmukaista autoilun
ajoneuvo- ja käyttöverotusta sekä vakuutusmaksuja. Uskomme, että kaikki
auton omistajat ja käyttäjät arvostavat, jos päättäjät tekisivät nyt oikein ja
alkaisivat parantaa Suomen liikenneturvallisuutta jolloin yhteiskunta sekä
vakuutusyhtiöt voisivat tehdä valtavan suuri rahallisia säästöjä - joka vuosi.
Tärkeintä on kuitenkin se, että jos tällä laitteella ja sen palvelulla voidaan säästää seuraavan 10 vuoden aikana jopa kymmmeniä tuhansia loukkaantumisia,
tuhansia invalidisoitumisia ja satoja kuolemia. Ja näistä aiheutuvaa tuskaa.
i
Toivomme,
että pikaisesti perustetaan työryhmä, joka alkaisi
kehittää tätä projektia, sen toteutusta, yhdistää ajatuksia,
ideoida laitetta ja sen palveluja. Jos kaikki yhdistävät osaamisensa ja kehittävät ensimmäisenä maana maailmassa tällaisen
projektin, sillä säästetään useita miljardeja tulevina vuosina.

Jos vaikka Suomen valtio hankkisi laitteet, silloin laitekustannusinvestointi ostettaessa olisi alussa vain noin 65-70 €
ja laitteen 10-12 vuoden käyttöaikana kustannus noin 6-7 € vuodessa, josta puolet voisi maksaa auton vakuutusyhtiö.

GPS-GSM SYSTEMS

Yhdessä meissä on voimaa. Eiköhän laiteta suomalaiseen
tapaan nyt hihat heilumaan ja näytetään Suomen kansalle
sekä muille maille, kuinka hommat pitää hoitaa, järkevästi.

Kuvissa näkyvä laite on 3D-ohjelmalla
tehty. Joissakin kuvissa on 3D-tulostimella
tehty näyte- ja testausmalli 1:1 koossa.

GPS-GSM SYSTEMS

GPS-GSM SYSTEMS

GPS-GSM Telematics System

1PRO-laitteen kehittäjät ovat suomalainen ONE-PRO ja italialainen maailman
johtava telemaattisten laitteiden ja hälyttimien valmistaja META SYSTEM.
ONE-PRO ja META SYSTEM alkoivat yhdessä kehittää Suomen sekä Pohjoismaiden tarpeita varten tätä
uutta 1PRO AJOLASKURI-laitetta. Meillä kovissa ilmasto-olosuhteissa on omat tekniset vaatimukset ja
samoin todella kirjava sekä monimerkkinen autokanta, joka on keski-iältään nyt noin 12,5 vuotta.
Koska Suomessa laitteen tekniset vaatimukset, laitteen toiminnot, laitteen ohjelmistot sekä palvelimen
toimintojen vaatimukset ovat ainutlaatuisia, piti laitetta alkaa kehittää tyhjästä alan ihmisten kanssa.

Monikansallinen META SYSTEM- ja DEREN -konserni on Euroopan suurin telemaattisten laitteiden valmistaja
Yhtiöllä on Euroopassa ja Aasiassa kymmeniä tehtaita, joissa työskentelee yli 12 000 työntekijää
META SYSTEM on valmistanut yli 200 miljoonaa turvalaitetta autotehtaille ja turva-alan yrityksille
Yhtiö on tehnyt yksinään paljon enemmän telemaattisia laitteita kuin kaikki muut valmistajat yhteensä
Autotehtaiden ja vakuutusyhtiöiden testaamaa sekä hyväksymää laatua ja niiden valitsema laitevalmistaja
Laitteilla on ylivoimainen laatu ja tekniset ominaisuudet, useille toiminnoille on patentteja ja suojauksia
Oy ONE-PRO Ab:lla on ollut META SYSTEM maahantuonti yksinoikeudella jo noin 14 vuotta
META SYSTEM -yrityksen mallistossa on markkinoiden
laajin valikoima telemaattisia GPS-GSM-laitteita.

GPS-GSM SYSTEMS

GPS-GSM SPEED ALARM

1PRO GPS-GSM AJOLASKURI -laitteen, nk. ”mustan laatikon” valmistaja
on edustamamme alan johtava ja maailman eniten näitä järjestelmiä
valmistanut Italialainen META SYSTEM. Tehtaan laitteet ovat ominaisuuksiltaan alan ylivoimaisesti parhaita. Kiinalainen DEREN ELECTRONICS
konserni yhdistyi META SYSTEM kanssa ja konsernin liikevaihto on nyt
7,4 miljardia ja sillä on yli 12 000 työntekijää. Konsernin asiakkaina on
lähes 40 automerkkiä ja tehtaan laitteisiin luottavat sadat vakuutusyhtiöt.

Tutustu ja vakuutu.
META SYSTEM- ja DEREN ELECTRONICS -konsernilla on yli 12 000 työntekijää
Konsernilla on 28 eri tehdasta, joista 8 on Euroopassa. Samoin toimintaa ympäri maailmaa
Italialainen META SYSTEM -tehdas on 45 vuotta vanha ja se on perustettu jo vuonna 1973
DEREN on 29 vuotta vanha kiinalainen elektroniikka-alan yritys, joka on perustettu 1989
Konsernin liikevaihto on 7,4 miljardia ja yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen
Yritys kasvaa nyt voimakkaasti, koska se valmistaa sähköautojen akku- ja latausjärjestelmiä
monille eri autovalmistajille. Vuonna 2015 META alkoi valmistaa niitä mm. BMW i3 -autoon.
Tehdas valmistaa erilaisia autoteollisuuden tuotteita kuten; GPS-GSM-telemaattisia laitteita,
sähköauton akku- ja latausjärjestelmiä, ajovaloja, hälyttimiä, peruutustutkia, TPMS-renkaiden
paineenvalvontajärjestelmiä, OBC-CCU-PCB-TSP-ADAS-yksiköitä, sähkö- ja kaapelisarjoja....
Asiakkaina mm. AUDI, BMW, CITROEN, FERRARI, MERCEDES, RANGE ROVER, VOLVO,
MAZDA, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, KIA, TOYOTA... sekä monia muita automerkkejä
ja automaahantuojia, sekä myös BOSCH, CONTINENTAL, DELCO...valmistuttaa tuotteita
META SYSTEM ”musta laatikko” -tuotteisiin luottaa yli 150 vakuutusyhtiötä ja turva-alan yritystä
META SYSTEM on valmistanut yli 200 000 000 kpl erilaisia ajoneuvon turvalaitteita ja yhteensä

1PRO-laitteelle
ja palvelulle on
haettu Patenttiaja myös Hyödyllisyysmallisuojaa.

lähes 8 000 000 kpl omaa GPS-GSM telematic ”musta laatikko” laitetta Euroopan markkinoille
META on alan johtava yritys, joka on valmistanut enemmän kuin kaikki muut tehtaat yhteensä
Laitejärjestelmät on kehitetty Euroopan markkinoille. Niillä on tärkeimmät hyväksynnät kuten;
ISO 9001:2008, ISO TS 16949, ISO 14001:2001, ISO/IEC 15504, BS OHSAS 18001, TS 16949,
TÜV, SRA, CE, EC, DEKRA, E24, SGS, ROHS... ja ne täyttävät kaikki Automotive-vaatimukset

Luotettava maahantuoja ja yhteistyökumppani.
teknisen tukkukaupan asiantuntija

ONE-PRO-yhtiön taustajoukoilla on kohta lähes 30 vuoden kokemus ajoneuvojen
sekä kiinteistön turvallisuustuotteiden ja muiden elektronisten tuotteiden maahantuonnista. Olemme useilla tuotteilla alan kärkitoimittajia tai jopa markkinajohtaja.
Oy ONE-PRO Ab on perustettu vuonna 2004 alan johtavien turvallisuus-, ajoneuvo- ja kotielektroniikkavalmistajien toivomuksesta maahantuomaan ja markkinoimaan niiden tuotteita Suomessa. Yhtiön johtohenkilöillä on yli 30 vuoden maahantuonnin kokemus erilaisten ajoneuvojen- ja turvalaitteiden, sekä kiinteistöjen ja henkilösuojaturvalaitteiden maahantuonnista ja kehittämisestä. Olemme maahantuoneet
Suomen markkinoille noin 200 000 ajoneuvojen, moottoripyörien ja veneiden murtohälytintä, yli 100 000
kiinteistöturvahälytintä ja kamerajärjestelmää, lähes 80 000 peruutustutkalaitteistoa, sekä tuhansia GPSGSM Telematic System laitteita. Samoin 30 vuoden aikana tiimimme on maahantuonut noin 350 000
palovaroitinta sekä tässäkin 1PRO GPS-GSM Speed Limiter -projektissa tarvittavaa kokemusta on lähes
100 000:n vakionopeudensäädin laitteiston myynnistä. Useita satoja tuhansia muita elektronisia laitteita.
Eli tiimimme henkilöt ovat toimittaneet lähes 1 000 000 kpl erilaisia turvalaitteita, joten voitte olla varma,
että kokemusta ja osaamista löytyy. GPS-GSM-laitetoimittaja italialainen META SYSTEM on valmistanut
yli 200 miljoonaa turvalaitetta ja GOLD AUTOMOTIVE / LITE-ON on valmistanut ja myynyt useita kymmeniä miljoonia CRUISE CONTROL- ja SPEED LIMITER-laitteita. Asiakkaitamme ovat maamme suurimmat
tukkuliikkeet, kauppaketjujen keskusliikkeet, puhelinoperaattorit, kodinkoneliikkeet, autoliikkeet ja -maahantuojat, autoalan kunnostus- ja asennusliikkeet, moottoripyöräliikkeet ja -maahantuojat, elektroniikkaliikkeet,
hifi- ja audioalan liikkeet, urheiluliikkeet, venealan liikkeet, varaosa- ja tarvikeliikkeet sekä liikelahjaliikkeet.
Teemme läheistä yhteistyötä vakuutusyhtiöiden ja turva-alan yritysten kanssa.
Toimitilamme, yhteensä noin 1 500 m2, sijaitsevat Tikkurilassa, Vantaalla.

Safety & Security

GPS-GSM Telematics

Car Accessories

Young Driver Project

GPS-GSM Telematics System

Wireless

Products lines

Bluetooth Intercoms & Headsets & Cameras

Olemme aikaisemmin maahantuoneet yli 10 vuoden ajan myös:

Vain noin 0,30 € hankintahinnalla kuukaudessa saadaan oikeudenmukainen laskutusjärjestelmä
ja liikenneturvallisuus huipputasolle. Ja mikä parasta, tämä pieni kustannus tulee takaisin jopa
tuhatkertaisesti kuljettajien rauhallisemman ajotavan ja liikenneturvallisuuden kasvun ansiosta.
Kun suomalaiset haluavat oikeudenmukaista ajoneuvoveroa ja vakuutusmaksuja vain ajettujen
matkojen mukaan, niin miksi Sinä ja organisaatiosi, jossa työskentelet, ette lähtisi ajamaan tätä
hyvää sekä järkevää projektia eteenpäin Suomessa. Tehdään yhdessä historiaa.

Tuotteen keksijä, kehittäjä ja markkinoija:

TOTAALISTA SUOJAA
teknisen tukkukaupan asiantuntija

Puutarhatie 20 (Tikkurila), 01300 Vantaa
Puh. (09) 231 500 50 www.one-pro.fi
markku.koskinen@one-pro.fi
Puh. 0400 421102
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