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Nortrack Realtime   - Nå også med  sjøkart 

Realtime betyr sanntid og er Nortrack’s profesjonelle sporingsverktøy. 

Teknisk sett betyr det at trackerens posisjon oppdaterer seg på kartet av seg selv, 

automatisk, og med minst mulig forsinkelse. Dette krever en såkalt «push» løsning som 

muliggjøres av Nortracks serversystem og software. Til forskjell fra rimeligere 

alternativer hvor løsningen ofte er basert på at en webside eller en app som må 

refreshes, vil Nortrack Realtime fremstå som et sømløst, glidende og intuitivt 

grensesnitt, slik man forventer av et godt sporingssystem. 

Slepestrek og retningsindikator viser hvor enheten er på vei i det korte bildet, samt at 

all historikk selvfølgelig er tilgjengelig. Geogjerder med automatisk epostvarsel ved inn 

og uttreden likeså, samt kjørerapporter. 

Sikkerhet til sjøs er Nortracks prioritet, og systemet er Juli 2019 oppdatert for å kunne 

bruke trackere fra Globalsat på norske sjøkart i rasterformat. GTR-388 trackeren vil 

sammen med Nortrack Realtime gi et overlegent alternativ for proffbrukere til havs. 

Denne kombinsjonen vil ivareta sikkerheten på best mulig måte, med 2 veis 

kommunikasjon til land dersom det skulle gå galt. Dersom en nødknapp blir trykket inn 

vil det gå ut SMS melding med posisjonsdata til 3 predefinerte telefonnummere. 

Samtidig vil serveren også lagre posisjonsdata og gi automatisk epostvarsel. Dette 

sikrer redundant kommunikasjon i forhold til nedetid på server, infrastruktur og 

internettforbindelser. 
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Logg inn og se båtene på kartet, eller sjekk dagens historikk. Nautisk kart for detaljert 

oversikt til sjøs. Nesten som å ha AIS, bare enklere og rimeligere. AIS vil kreve at det 

registreres en radiostasjon om bord i fartøyet, og eventuell nødknapp på maritimt VHF 

samband vil kreve registrert separat VHF-DSC radio, samt sertifisert operatør av 

utstyret. Nortracks utstyr krever ingenting av dette, og gir samtidig en mye større 

fleksibilitet. 

  

 

  

 - Lett å ta i bruk. Benytt WEB, MobilAPP samt SMS-varsling - Vantett og robust  

- Fra 79 kr/mnd  pr tracker med Nortracks tilknytningsavtale -  En billig forsikring! 

  

Du kan føle deg trygg på at Nortrack alltid vil jobbe for å gi en løsning som fungerer til 

ditt bruk. Nortracks server står i Norge og er underlagt norsk regelverk. Ved å benytte 

tjenester fra Nortrack, aksepteres kjøps og datalagringsbetingelser gjeldende i Norge. 

Prøv demo av Nortrack Realtime, kontakt oss for login/passord på Realtime. 
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