Siguranța copiilor
localizare și monitorizare, cu comunicare de voce
Aprilie 2019

Siguranta copiilor- monitorizare cu ceas GPS
Ceas GPS: Alcatel Kids Watch Care Time

Aplicatia gratuita de monitorizare - Alcatel Move Time
- se instaleaza pe Smartphone, de catre parinti

Pret ceas: 55.97 EUR,
Cu orice abonament din oferta curenta Orange de voce mobila.
Recomandare: abonamentul de 4 EUR
nelimitat minute catre numere Orange
400 minute in alte retele nationale

Numar de localizari nelimitat, deoarece ceasul utilizeaza reteaua GPRS.

•

Localizare și monitorizare - cu ajutorul aplicației Move Time poți

•

Transmitere pozitie in timp real – trei modalități de poziționare geografică:
GPS, WLAN și LBS (retea mobila)

•

Apelari de voce / SOS: exclusiv catre maximum 10 numere favorite, pe

funcția de monitorizare pentru a vizualiza traseul parcurs în

care copilul le poate apela direct de pe ceas, prin intermediul aplicației Move

drumul spre școală.

Time instalată pe smartphone-ul tău.
•

Mesaje vocale - micuțul tău poate trimite un mesaj vocal direct de pe ceas sau

afla unde se află copilul tău: folosește funcția de localizare sau

•

Apelarea ceasului, de la cele 10 numere favorite setate in ceas.

•

Notificări automate - primești notificări de fiecare dată când

îi poți transmite chiar tu unul, prin intermediul aplicației Move Time. Durata

maximă a unui mesaj vocal este de 15 secunde, iar de pe ceas mesajul se

copilul tău depășește o zonă de siguranță prestabilită.
•

pentru copilul tău, precum și tipul de notificări pe care dorești să le

poate transmite către un singur număr sau către toate numerele definite prin
intermediul aplicației Move Time.
•

primești.
•

Certificare IP65: rezistent la stropi de apă

Alerte SOS: primești automat notificări în situația în care copilul
apelează butonul SOS

•

Preturi in EUR fara TVA

Zone de siguranta: poți defini mai multe zone de siguranță

Nivel baterie ceas: primesti notificari atunci cand nivelul bateriei
ceasului scade la 10%.

Contact
Publisind si Orange va pun la dispozitie echipa de suport cu personal specializat.

•

Pentru detalii despre oferta completa si contracte, va invitam sa ne contactati.
Telefonic: 0374443410 – apel taxabil din orice retea sau 410 – gratuit din grupul Orange Publisind

E-mail: ana.petrescu@orange.com

Pentru ab. cu numar
Orange Publisind
existent

Pentru contractare abonamente noi (numere
noi, aduse din prepay, portate din alte retele)
Mesaj WhatsApp non –stop

Apel telefonic la nr.
0374443410

E-mail

la nr. 0755997463

non -stop

Luni - Vineri 8-21 / Sambata 9-17
Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

TELE
FON

sau

sau
Marius Craciun
coordonator proiect – Orange Romania
Email: marius.craciun@orange.com

