GreenZonesFleet-App
Fleet-App – Funkčnosti
Green-Zones
Funktionalitäten
A - Nastavení a definice

Výběr oblíbené ekologické zóny a nastavení jako oblíbený náhled
Vytvoření disponentského účtu až pro 250 vozidel
Vytvoření až 250 řidičských účtů (podúčtů) pro až 750 vozidel
Uložení a správa až 250 vozidel jakéhokoli typu
Správa vozidel podle více než 20 charakteristických znaků, jako jsou např. typ
vozidla, Euro norma, hmotnost, poznávací značka (sudá / lichá), filtr
prachových částic, emise NOx, emise CO2, elektrický dosah, pronajaté vozy,
počet cestujících ve vozidle, počet náprav
6. Ke každému účtu řidiče (podúčtu) lze uložit až 3 vozy. (nelze v balíčku
Professional)
7. Přidělení stávajících ekologických plaket k vozidlu, případně výčet chybějících
plaket, které jsou platné v EU
8. Nastavení oblíbeného a aktivního vozidla z vozového parku
9. Správa ekologických zón jako oblíbených
10. Nastavení a možnosti výběru Push zpráv
11. Devět různých jazykových verzí (DE, DK, EN, FR, IT, NL, PL, ES, CZ)
1.
2.
3.
4.
5.

B – Zóny životního prostředí a mapy
1. Všechny zóny životního prostředí zemí EU, rozdělené do tří skupin zemí podle
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

seznamu na pravém okraji.
Interaktivní mapa ekologické zóny s vysokým rozlišením
Celkový pohled na mapy všech zón každé jednotlivé země
Seznam všech ekologických zón, které jsou řazené podle země a podle
oblasti/města
Podrobné zobrazení hranic a rozlohy každé ekologické zóny
Funkce zoomu v mapách ekologických zón až na úroveň ulic
Zobrazení překrývajících se ekologických zón
Vyhledávání cílů a vyhledávání adres na mapě ekologické zóny
GPS lokalizace vaší vlastní polohy uvnitř a vně ekologické zóny

C – Informace a pravidla
Název ekologické zóny (název města, název metropole, název departmentu)
Datum zveřejnění ekologické zóny
Datum, kdy vstoupila v platnost ekologická zóna
Druh ekologické zóny (dočasná, závislá na počasí nebo stále platná)
Seznam typů vozidel, která musí mít v ekologické zóně ekologickou plaketu
Seznam v současné době dostupných plaket nebo registrací vozidel: Dánsko,
Německo, Francie, Rakousko, Španělsko, Belgie
7. Seznam jednotlivých plaket v každé zemi a jejich platnost v daném městě
8. Seznam právně ustanovených zpřísnění v ekologické zóně
9. Seznam pravidel dočasného zákazu vjezdu v ekologické zóně
10. Seznam pravidel trvalého zákazu vjezdu v ekologické zóně
11. Výše pokuty za porušení pravidel v ekologické zóně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12. Geografický popis rozsahu ekologické zóny včetně výjimek
13. Seznam zvláštností v ekologické zóně
14. Seznam kontaktních míst pro udělení výjimky v oblasti ekologické zóny
15. Uvedení výjimek ze zákazu vjezdu v ekologických zónách v příštích 12

měsících podle typu vozidla
16. Zohlednění zvláštních typů vozidel a vlastností vozidel s ohledem na povolení

vjezdu do ekologických zón (vozidla pro osoby se zdravotním postižením,
jeřáby, cirkusové vozy, veteráni atd.)

D – Hlášení o stavu a oznámení
1. Zobrazení dopravní situace v reálném čase ve všech zemích a ekologických

zónách, informace o povoleních vjezdu, vyhlášená varování a zákazy vjezdu
pro aktivní vozidlo, to vše je barevně vyznačeno na mapě Evropy
2. Vyznačení vnitrostátních a místních omezení řízení, a také dočasná
pozastavení zákazu vjezdu podle platných pravidel např. pravidla o svátcích a
o víkendech a také kalendář situace pro následujících 365 dní
3. Zobrazení definitivních zákazů pro dnešní den pro jednotlivé třídy
ekologických plaket a také kalendář situace pro následujících 365 dní..
4. Zobrazení varování na dnešní den, která jsou vydávána v závislosti na počasí,
a která jsou předstupněm zákazu vjezdu a také kalendář situace na
následující den nejpozději od 21 hodiny
5. Zobrazování zákazů vjezdu v reálném čase pro daný den, které jsou vydávány
v závislosti na počasí a také kalendář situace na následující den nejpozději od
21 hodiny
6. Zobrazení zákazů vjezdu do ekologických zón v minulosti
7. Zobrazení zákazů vjezdu na další den, které jsou vydávány v závislosti na
počasí
8. Zobrazení stavu zákazů a omezení vjezdu v reálném čase pro aktivní vozidlo
9. Příjem push zpráv o omezeních jízdy a zákazech vjezdu
10. Získávání historických oznámení
11. Zobrazení historických hodnot prachových částic, oxidu dusíku a ozonu ve
vzduchu v oblasti ekologické zóny
12. Zobrazení hodnot znečišťujících látek v každé zóně životního prostředí v
Evropě - stav prachových částic, oxidy dusíku nebo oxidu dusičiténo a ozonu
13. Zobrazení aktuální úrovně oxidu uhličitého v atmosféře (změna klimatu)

E – Ekologické plakety a obchod
1. Nákup ekologických plaket dané země, které jsou platné pro všechny

ekologické zóny v daném státu v internetovém obchodě
2. Nákup registrace pro město nebo ekologickou zónu v dané zemi v

internetovém obchodě
3. Nákup registrace do města nebo ekologické zóny, která platí pro jedno nebo
více měst nebo ekologickou zónu v zemi v internetovém obchodě
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