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Σύστηµα Εντοπισµού
& ∆ιαχείρισης
Οχηµάτων

Το Σύστηµα αφορά την ∆ιαχείριση και την Ασφάλεια Στόλου 

οχηµάτων και έχει σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 

µέσω της σωστής διαχείρισης του στόλου, την µείωση των 

λειτουργικών εξόδων που αφορούν καύσιµα, φθορές και 

συντήρηση, καθώς επίσης και την ασφάλεια του οχήµατος 

και των προϊόντων.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα Άµεσα Ωφέλη Επένδυσης

Η όλη δοµή του λογισµικού είναι 100% δικής µας ανάπτυξη µε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα την παροχή συνεχής αναβάθµισης του βάση των αναγκών των 
πελατών µας
∆εν υπάρχει περιορισµός ή άδεια για τον αριθµό των χρηστών
∆εν υπάρχει άδεια χρήσης του λογισµικού και της χρήσης των χαρτών
∆εν απαιτείται επένδυση σε εξειδικευµένο εξοπλισµό και λογισµικό αφού το
σύστηµα λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου
Το ετήσιο σχέδιο Συντήρησης καλύπτει την συνεχή αναβάθµιση τόσο του 
λογισµικού όσο και των χαρτών καθώς επίσης τα εργατικά και τα εξαρτήµατα σε 
περίπτωση που χρειαστεί ακόµα και να αντικατασταθεί ολόκληρη η µονάδα σε 
περίπτωση βλάβης της
Με περισσότερες από 1500 εφαρµογές στην Κύπρο σε µικροµεσαίες αλλά
και µεγάλες επιχειρήσεις

Ο ∆ιαχειριστής καθορίζει διάφορους αριθµούς 
κινητών τηλεφώνων που επιθυµούν να λαµβάνουν 
άµεση ενηµέρωση µε SMS την στιγµή ενός 
σηµαντικού περιστατικού όπως:

 Υπερβολική Ταχύτητα

 Αύξηση θερµοκρασίας στον χώρο των εµπορευµάτων

 Άνοιγµα πόρτας χώρου εµπορευµάτων εκτός 
 ωρών εργασίας

 Άλλα

Άµεση Ενηµέρωση Σηµαντικών
Περιστατικών

 Πόρτες

 Φώτα

 Κόρνα

 Μπαταρία

 Θερµοκρασία ψυγείου

 Οδόµετρο

 Λειτουργία µηχανηµάτων όπως γερανοί, αντλίες, 
 µπετονιέρες κλπ

 Άλλα

Σύνδεση µέσω των διαθέσιµων
Αναλογικών και Ψηφιακών Υποδοχών

Ο ∆ιαχειριστής Στόλου θα µπορεί να προγραµµατίσει 
την Συντήρηση των οχηµάτων καθορίζοντας τους 
τακτικούς έγκαιρους µηχανικούς ελέγχους µέσω των 
χιλιοµέτρων που τα οχήµατα διένυσαν ή µέσα από τις 
ώρες που η µηχανή ενός οχήµατος είναι σε λειτουργία.

Εργαλείο Έγκαιρων
Μηχανικών Ελέγχων

Ο ∆ιαχειριστής έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει 
αναφορές για οποιαδήποτε περίοδο επιθυµεί και 
για οποιαδήποτε οχήµατα όπως:

 Κατάσταση οχήµατος ανά πάσα στιγµή

 Ταχύτητα

 Θερµοκρασία ψυγείου

 ∆ροµολόγιο

 Επiσκεψιµότητα σε πελάτες

 Πρόγραµµα µηχανικών ελέγχων

 Άλλα εξειδικευµένα βάση των διαφορετικών

 αναγκών ανά πελάτη

∆ηµιουργία Αναφορών για
Επιθυµητή Περίοδο

Μείωση καυσίµων και φθορών
Ορθολογιστική κατανοµή πελατών στους
οδηγούς βάση ρεαλιστικών στοιχείων 
(πραγµατικός χρόνος διακίνησης, πραγµατικός 
χρόνος εξυπηρέτησης ανά πελάτη)
Αύξηση χρόνου ωφέλιµης παραγωγικότητας
Αύξηση επιπέδου διανοµής
Ασφάλεια οχηµάτων και εµπορευµάτων
Τήρηση συστηµατικών µηχανικών ελέγχων
∆ιατήρηση ελαχίστου στόλου οχηµάτων
∆ιασφάλιση µεταφοράς προϊόντων 
(ειδικότερα τροφίµων) σε άριστες συνθήκες 
ποιότητας βάση των εγκεκριµένων προτύπων 
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