
Technická specifikace

Využijte své řidiče a vozidla co nejlépe díky zařízení 
Vc6096 společnosti Motorola
Mobilní terminál VC6096 pro montáž do vozidel/pevnou 
montáž představuje komplexní řešení typu „vše v jednom“ 
určené pro instalaci do vozidel, které má pomáhat 
dopravcům a zprostředkovatelům služeb logistiky 
dosahovat cenově výhodné shody s předpisy, maximalizovat 
produktivitu řidičů, vylepšovat bezpečnost a využití vozidla, 
snižovat náklady a zlepšovat služby zákazníkům. Zařízení je 
navrženo tak, aby zvládalo operace typu Less Than Truckload 
(LTL – Odborně sběrná zásilka), Truck Load (TL – Sběrná 
zásilka) a Over the Road (OTR – Na silnici) a dokázalo se 
vypořádat s nástrahami trasy při poskytování komplexních 
bezdrátových hlasových a datových možností, které jsou 
zapotřebí k maximalizaci provozu včetně simultánních 
bezdrátových sítí WAN (WWAN), bezdrátových sítí LAN 
(WLAN), zařízení Bluetooth, GPS a podpory telematiky.

Určeno pro silnice
Zařízení VC6096 je vytvořeno tak, aby zvládalo život na 
silnicích. Je vybaveno těsněním IP64, díky němuž je odolné 

proti prachu a proti všem typům tekutin – od deště až po 
vylité nápoje. Specifikace armádní a průmyslové třídy na 
odolnost proti vibracím, nárazu, slunečnímu záření a dalším 
vlivům zajišťují spolehlivý provoz navzdory nepřetržitému 
vystavení vnějším okolním podmínkám a pohybu vozidla. 
Výsledkem je značná úspora času, po který musí být vaši 
řidiči a tudíž i firma na cestě.

Otevřené rozšiřitelné řešení
Místo patentovaného bodového řešení nabízí zařízení 
VC6096, založené na průmyslových standardech, možnost 
volby – můžete si vybrat hardware, periferní zařízení a 
aplikace, které nejlépe vyhovují jedinečným požadavkům 
vaší společnosti. Skutečná platforma pro komplexní správu 
vozového parku – přístroj VC6096 – umožňuje shromáždění 
velkého množství dat v reálném čase, od počtu ujetých 
kilometrů, místa, výkonu řidiče a metriky vozidla až 
po počet hodin v servisu a časy příjezdu a odjezdu. Nabízí 
se také možnost rozmístění aplikací, které tato data 
maximalizují. Bez ohledu na to, zda si aplikace vytváříte 
sami, nebo to necháváte na nezávislém dodavateli softwaru 

fUnkce

Běžná architektura Motorola 
se systémy Xscale® pXa270 @ 
624 Mhz a Microsoft Windows 
Mobile 6.1 professional
Snadno využitelné aplikace 
vyvinuté pro ostatní odolné 
mobilní počítače Motorola; 
podpora široké škály aplikací, 
zpracování v reálném čase a 
potřeby ukládání dat

integrovaná brána GsM 3.5G  
hsDpa WWan
Poskytuje simultánní hlasové a 
datové služby spolu se šířkou 
pásma na podporu nejnáročnějších 
datových aplikací 

VC6096
Mobilní terminál WWAN pro montáž do vozidel/pevnou montáž



sae J1708 a sae J1939 
Poskytuje možnosti připojení 
sběrnice pro telemetrii vozidel 
s vysokým zatížením pro 
získání informací o telemetrii 
v reálném čase 

integrovaná síť WLan 
802.11a/b/g
Snadná integrace se stávající 
sítí WLAN pro účinné 
zobrazování dat v reálném čase 

Odolná konstrukce: 
hliníkový zadní kryt a  
MiL-sTD-810f s těsněním 
ip64 armádní úrovně
Přístroj je navržen tak, aby 
vydržel i v nejextrémnějších 
podmínkách, chránil vaše 
investice a značně snižoval 
náklady na dobu nečinnosti 
a opravy

Čipová sada siRfstariii 
Gsc3ef/Lp Gps
Autonomní podpora GPS pro 
robustní aplikace na základě 
umístění, kompatibilita se 
standardem SUPL 1.0, vysoce 
výkonný energeticky úsporný 
procesor schopný zachytit a 
udržovat signál v oblastech, 
kde jsou signály typicky slabé, 
což rozšiřuje oblast pokrytí pro 
aplikace GPS; rychlejší čas do 
první opravy (TTFF); flexibilita 
provozu v samostatném nebo 
asistovaném režimu GPS  
(aGPS) - závisí na dopravci -  
pro rychlejší a přesnější 
určení polohy, a to zejména 
v náročných oblastech

od jiných výrobců či používáte stávající softwarové aplikace, 
za svá vlastní data si zodpovídáte sami – určujete, kdy a 
jak budou informace uloženy, a můžete podle potřeby 
zajišťovat nové funkce – to vše bez tradičních měsíčních 
poplatků za vozidlo. Integrovaná technologie Bluetooth 
navíc firmám umožňuje, v případě potřeby, přidat periferní 
zařízení. Mobilní terminál typu handheld může řidičům 
například zprostředkovat přímé doručení do obchodu 
(DSD), směrovat účetnictví a provádět další akce díky čtečce 
čárových kódů. Tím se automatizuje bezchybné párování 
objednávek na místě, elektronické zachycení podpisů pro 
doklad o doručení a zpracování kreditních a debetních 
karet pro okamžité platby.

Robustní bezdrátová konektivita v rámci čtyř stěn a 
mimo ně
Díky komplexní bezdrátové komunikaci budou řidiči na 
cestách po celý den připojení k firemním systémům, 
dispečinku a dalším místům. Kompatibilita se sítěmi 
3.5G GSM HSDPA WWAN poskytuje simultánní hlasové a 
datové služby – a šířku pásma požadovanou pro aplikace, 
které mají nejvyšší nároky na zpracování. Bezdrátová 
rádia 802.11a/b/g umožňují snadné připojení k jakékoli 
dostupné síti WLAN, což zajišťuje cenově výhodnou 
bezdrátovou hlasovou a datovou komunikaci, když se 
řidiči nacházejí v areálu firmy nebo v aktivních bodech.

prvotřídní funkce Gps umožňují nákladově 
optimální dodržování předpisů, zvyšují produktivitu 
řidiče a vylepšují služby zákazníkům.
Víte, kde jsou vaše nákladní vozy? S integrovaným 
systémem GPS to vědět budete. Vysoce výkonná čipová 
sada SiRFstarIII GSC3f/LP zvolená pro mimořádnou citlivost 
a schopnost sledování poskytuje viditelnost majetku 
v reálném čase, které je třeba pro podporu velkého 
množství aplikací založených na umístění v reálném 
čase, od pokynů pro řidiče až k umístění vozového parku 
v reálném čase pro dispečery. Čipová sada poskytuje 
rozšířené pokrytí pro aplikace GPS tím, že umožňuje 
rychlé a vysoce přesné zachycení signálů v některých 
z nejnáročnějších prostředí včetně městských kaňonů a 
oblastí, kde je velké množství listnatých stromů. Jak řidiči 
cestují po silnicích, jsou data rychle, snadno a přesně 
zachycována, což umožňuje firmám automatizované 

vyplňování protokolů řidičů, časových výkazů, zpráv 
o tankování paliva na dálnicích a další činnosti. Díky 
redukci vyplňování dokumentace mohou řidiči ujet více 
kilometrů, dělat více zastávek a snižovat vaše interní 
administrativní zatížení – ručně vyplněnou dokumentaci 
není nutné zadávat do počítačových systémů. Přehled o 
umístění vozidel v reálném čase umožňuje optimalizaci 
trasy a dynamické směrování, což snižuje počet ujetých 
kilometrů a současně zajišťuje, že zákazníci vždy obdrží 
zásilky včas. A navíc, ať řidiči požadují pokyny k navigaci na 
další zastávku nebo alternativní trasu, aby se vyhnuli zácpě 
způsobené nehodou na trase, odolná barevná dotyková 
obrazovka VGA s vysokým rozlišením umožňuje zobrazení 
vysoce přesných interaktivních podrobných map trasy, 
které řidičům zajistí pohyb podle plánu.

Vylepšení bezpečnosti a cyklu životnosti vozového 
parku vozidel prostřednictvím podpory telematiky.
Zařízení VC6096 nabízí integrovanou podporu telemetrie, 
která firmám umožňuje automatické monitorování a 
sběr informací souvisejících s provozem motorů vozidel. 
Tato data dispečerům poskytují přehled o zvycích při 
řízení u jednotlivých řidičů a také o stavu vozidla. Přehled 
chybových kódů motoru umožňuje aktivní údržbu 
zajišťující ochranu produktivity řidiče a využití vozidla. 
Provozovatelé využívající prudký způsob brždění by se 
měli seznámit s bezpečnostními požadavky spojenými 
se sledováním zařízení zatížených příliš těžkými náklady 
a také se zbytečným opotřebením brzd. Přehled o 
nadměrných otáčkách za minutu (ot./min) pomáhá zajistit 
povědomí o neefektivním využití vozidla, což je postup, 
který nejen zvyšuje spotřebu paliva, ale také opotřebení 
motoru. Výsledkem je schopnost nejen chránit, ale také 
vylepšit cyklus životnosti jednoho z vašich nejcennějších 
majetků – vašich vozidel. 

snižování nákladů na palivo
Simultánní podpora aplikací GPS a telemetrických aplikací 
poskytuje informace nezbytné k minimalizaci počtu 
kilometrů a zajistí, že návyky vašich pracovníků při řízení 
vozidla povedou k minimalizaci spotřeby paliva. Zařízení 
VC6096 se tak stává důležitým nástrojem pro omezení 
nákladů, což je obzvlášť důležité, když jsou náklady na 
dieselová paliva na historické výši.



6,5palcová odolná barevná 
dotyková obrazovka VGa 
s vysokým rozlišením  
(640 × 480)
Snadné prohlížení v jakýchkoli 
světelných podmínkách; podpora 
prohlížení obrázků s vysokým 
rozlišením včetně videa a map

kompatibilita s platformou 
Msp 
Snadná a nenákladná 
centralizovaná vzdálená správa

128 MB paměti RaM/256 MB 
paměti flash
Poskytuje místo v paměti 
požadované k povolení rozsáhlého 
výkonu pro databázové aplikace

slot pro kartu sD 
pro uživatelské rozšíření
Poskytuje další funkce pro paměť 
a rozšíření

Vysoce kvalitní reproduktor, 
mikrofon a přijímač
Vynikající hlasový výkon a kvalita

pět softwarových kláves pro 
naprogramování uživatelem
Umožňuje snadnou automatizaci 
pracovních postupů pro 
vylepšenou produktivitu řidičů

Wpan: Bluetooth® v2.0, třída ii
Bezdrátová konektivita pro 
modemy, tiskárny, náhlavní 
soupravy a další; zařízení v2.0 
poskytuje další propustnost  
(až do 3 Mb/s), vylepšené 
zabezpečení a další profily pro 
rozšířenou konektivitu s více typy 
zařízení

cenově výhodný sběr dat u nákladů náročných na 
teplotu
Podpora analogového vstupu umožňuje sledování a 
záznam teploty u chladírenských nákladů spolu s úrovněmi 
paliva v chladicí jednotce. Můžete tak zajistit, že náklad 
zůstane při přepravě na přijatelných teplotních hladinách, 
aniž by bylo nutné provést jakýkoli zásah ze strany řidičů. 
Řidičům mohou být zasílána upozornění v reálném čase, 
pokud úrovně pohonných látek v chladničce nebo teploty 
v chladničce dosáhnou přednastavených prahových 
hodnot, aby mohli podniknout aktivní kroky zabraňující 
zkažení nákladu. Shromažďování požadovaných dat 
v oblasti přepravy potravin je snadné a cenově výhodné, 
dochází k vylepšení bezpečnosti řetězce zásobování 
potravinami a výraznému snížení možné zodpovědnosti 
spojené s kazivostí potravin.

Bohatá hlasová komunikace
Protože zařízení VC6096 umožňuje řidičům realizaci 
telefonních hovorů, jsou řidiči stále ve spojení s dispečery 
a jsou vždy tam, kde mají být. Zabudovaný vnitřní 
reproduktor a mikrofon v kombinaci s technologií 
Bluetooth umožňují řidičům volbu upřednostňovaného 
hlasového režimu handsfree: bezdrátový reproduktor nebo 
hlasitý telefon Bluetooth.

snadné použití
Pokud zařízení VC6096 umístíte do kabiny nákladních 
vozů, poskytnete řidičům snadno použitelnou technologii, 
která téměř eliminuje potřebu školení. Velký 6,5palcový 
displej VGA je snadno viditelný za téměř všech světelných 
podmínek – od úplné tmy až po jasný sluneční den, 
a to i při prohlížení přes polarizační sluneční brýle. 
Dotyková obrazovka umožňuje snadné zadávání dat, a 
to i v rukavicích. Systém Microsoft® Windows® Mobile 
poskytuje odpovídající rozhraní a také kompatibilitu 
s řadou aktuálních mobilních aplikací. A programovatelné 
softwarové klávesy mohou poskytnout jednoduché 
ovládání často opakovaných úloh pomocí jediné klávesy.

snížení nákladů a náročnosti na mobilitu
Integrované hlasové a datové příkazy vašim řidičům 
zjednodušují život...a to platí i pro vaše zaměstnance 
oddělení IT. Vaši řidiči si budou moci užít kanceláře 
typu „vše v jednom“ v jediném zařízení – a nemusejí 

si kupovat mobilní telefon pro hlasovou komunikaci, 
přenosný počítač pro automatizaci sběru dat, zařízení GPS 
pro zajištění služeb založených na konkrétním místě a 
telemetrické řešení k zachycení telemetriky výkonu vozidla. 
Méně zařízení k zakoupení, podpoře a správě umožňuje 
zaměstnancům oddělení IT zaměřit se na důležitější 
firemní iniciativy, což snižuje kapitálové a provozní 
náklady. Jako součást řady předních odolných mobilních 
počítačů značky Motorola, nabízí zařízení VC6096 
sdílenou hardwarovou a softwarovou architekturu, která 
je požadována pro bezproblémovou integraci se stávající 
infrastrukturou značky Motorola. Aplikace vyvinuté pro 
další odolné mobilní počítače značky Motorola lze snadno 
spojit se zařízením VC6096, což značně snižuje požadavky 
na vývoj softwaru a školení a zvyšuje návratnost investic do 
stávajících aplikací. 

Vzdálená správa 
Díky platformě Mobility Services Platform (MSP) společnosti 
Motorola zůstávají řidiči na cestě a vy si přitom zachováte 
možnost ovládat mobilní zařízení. Platforma MSP umožňuje 
rychlé a snadné rozmístění, podporu, sledování a řešení 
problémů u všech mobilních handheldů a VC6096 Motorola 
vzduchem, kdekoli na světě, to vše z centrálního umístění. 
To přináší nebývalou úroveň jednoduchosti a nízkých 
nákladů na správu mobilních zařízení.

Díky koncovým službám jsou vaše mobilní počítače 
Vc6096 stále spuštěné a pracují při špičkovém výkonu.
Využijte výhod kvalifikace „od výrobce“ se službou 
Enterprise Mobility Services společnosti Motorola. Abyste 
ochránili svoji investici, doporučuje vám společnost 
Motorola používat službu Service from the Start with 
Comprehensive Coverage. Tato jedinečná služba zahrnuje 
normální opotřebení spolu s poškozením vnitřních i 
vnějších součástí při náhodném rozbití, což značně snižuje 
nepředvídané výdaje za opravy. Možnosti, jako je Express 
Shipping (Expresní doručení) a Fastrack (Rychlé sledování), 
umožňují další minimalizaci doby nečinnosti pro vzácný 
případ, kdy zařízení vyžaduje opravu.

Další informace o zařízení VC6096 získáte na webové 
stránce www.motorola.com/VC6096 nebo můžete  
navštívit náš globální adresář kontaktů na stránkách  
www.motorola.com/enterprisemobility/contactus
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Technické údaje zařízení VC6096
fyzické a ekologické vlastnosti

Rozměry: 9,53” V x 9,25” Š x 1,95” H  
 24,2 cm V x 23,5 cm Š x 4,95 cm H

Hmotnost: 2,2 kg

Externí klávesnice: Plně podsvícené rozvržení QWERTY, 65 kláves  
 s hmatovou zpětnou vazbou a slyšitelným  
 pípnutím klávesy

Napájení: Napájení ve vozidle: vstup – 10 V až 33 V stř.,  
 záporné uzemnění, bez přerušení napájecí kabel  
 na konci vozidla; pokračování hodiny v reálném  
 čase při odpojení externího napájecího zdroje

Softwarové klávesy: Pět: naprogramovatelné uživatelem

Displej: 6,5” barevná odolná dotyková obrazovka  
 VGA (640 x 480) 

Porty rozhraní: (2) konektory hostitele USB 1.1 typu A  
 (1) konektor USB 1.1 pro zařízení typu mini-B 
 (1) port 10/100 Base-T Ethernet 
 (1) 50kolíkový pomocný port podporující: 
  (1) připojení SAE J1708 nebo SAE J1939  
  pro čtení a zápis do sběrnice modulu 
  (2) plná připojení RS-232 
  (8) digitální vstupy (přepnutí na uzemnění  
  nebo na napájení z baterie ve vozidle) 
  (8) digitální vstupy (ovladač relé, 200 mA  
  kapacita řízení) 
  (2) analogové vstupy až do maxima 34 V

Rozšiřující slot:  Slot SD (maximum 2 GB)

Audio: Režim sluchátek (přes bezdrátová sluchátka  
 Bluetooth); režim reproduktoru (přes interní  
 reproduktor a mikrofon); ovládání hlasitosti

Anténa: Kombinovaná externí anténa WLAN/WWAN;  
 interní anténa Bluetooth; externí anténa GPS

Výkonové vlastnosti

Procesor:  XScale™ PXA270 624 MHz

Operační systém:  Microsoft® Windows Mobile® 6.1  
 Professional Edition 

Paměť (RAM/ROM): 128 MB paměti SDRAM/256 MB paměti Flash

Uživatelské prostředí

Provozní teplota: -20 až 60 °C/-4° až 140° F 

Skladovací teplota: -40 °C až 60 °C/-40 až 140° F

Relativní vlhkost: Až 95 % nekondenzující při 50 °C

Ekologické:  IP64 (utěsnění proti prachu se schopností) těsnění:  
 odolat postříkání z jakéhokoli směru)

ESD:  ±15 kV výstup vzduchu, ±8 kV přímý výboj

Vibrace: MIL-STD 810E, Metoda 514.,  
 Pozemní mobilní (VIII)

Mechanický náraz: MIL-STD 810E 516,4, Procedura 1 -Funkční náraz

Riziko nárazu: MIL-STD-810E, 516,5 Proc VI

Teplotní šok: -40 až +80 °C/-40° F až +176° F

Solná mlha: MIL-STD 810F (odolnost po dobu 8 hodin  
 v 5procentní solné mlze při 35° C)

Sluneční záření: MIL-STD 810E, metoda 505.3, Procedura I

Nadmořská výška: Provozní rozsah: 365 metrů pod hladinou  
 moře až 4 572 m nad hladinou moře

Datové komunikace v bezdrátové síti Lan

WLAN: IEEE 802.11a/b/g* bezdrátová rádia 

Zabezpečení  WPA2, WEP (40 nebo 128 bitů), TKIP, TLS,  
WLAN: TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP),  
 TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS,  
 PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP

Datové komunikace v bezdrátové síti Wan

Rádio WWAN: GSM: 3,5 G HSDPA

Datové komunikace v bezdrátové síti pan

WPAN (Bluetooth):  Třída II, v2,0 EDR, 3 Mb/s, interní anténa

Datové komunikace Gps

GPS: Čipová sada SiRFstarIII GSC3ef/LP GPS;  
 integrovaný autonomní systém GPS (A-GPS);  
 kompatibilita se systémem SUPL 1.0

příslušenství

Napájecí kabel do vozidla, napájecí zdroj pro pevnou montáž, napájecí 
zdroj CLA, anténa GPS; anténa pro sítě WWAN/WLAN; kabel antény pro 
síť WAN; kabel antény pro síť WLAN; kombinovaný kabel se 6 a 9 kolíky, 
6kolíkový a 9kolíkový telematický kabel Deutsch, přídavný kabel  
(pro 50kolíkový konektor)

předpisy

Životní prostředí: Kompatibilní se standardem RoHS/WEEE

Elektrická  UL/cUL 60950-1, IEC EN 60950-1 
bezpečnost:

Hořlavost produktu: IEC UL94-VO  

WLAN a Bluetooth: USA: FCC díl 15,247, 15,407; Kanada: RSS-210;  
 EU: EN 300 328, EN 301 893

Čtyřpásmo  USA: FCC díl 22, díl 24; Kanada: RSS- 
GSM/EDGE:  132, RSS-133; EU: EN301 511, EN301 908

Vystavení  USA: FCC díl 2, FCC OET Bulletin 65 Dodatek C;  
radiofrekvenci: Kanada: RSS-102; EU: EN 50360

EMI/RFI: Severní Amerika: FCC díl 15, Třída B;  
 Kanada: ICES 003 Třída B; EU: EN55022,  
 EN 301 489-1,EN 301 489-7, EN 301  
 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-24

V zemích mimo USA, Kanadu a Evropskou unii se poraďte s místním 
zástupcem společnosti Motorola.

*Standard 802.11a není u tohoto produktu k dispozici v Thajsku.

POZNÁMKA: Zařízení VC6096 je součástí řady VC6000. Zařízení VC6000, které je dalším modelem této řady, 
nezahrnuje možnosti pro bezdrátovou síť WAN, bezdrátovou síť LAN, GPS nebo telematiku.


