


КАКВО Е
NETFLEET? 

GPS платформа
за контрол и управление 
на подвижни и стационарни 
обекти и оптимизация 
на разходите.
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ПРИНЦИП 
НА РАБОТА
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НАШИТЕ ПОСЛАНИЯ

ПРОСЛЕДЯВАЙ

o Навсякъде по света
o През всяко устройство с УЕБ достъп
o Лесна за работа система

АНАЛИЗИРАЙ

o С удобни за работа справки 
в табличен и графичен вид

ОПТИМИЗИРАЙ

o Разходите за гориво
o Експлоатационните си разходи
o Работното време на служителите си
o Цялостната организация на автопарка

ЛЕСНА ЗА РАБОТА СИСТЕМА
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УСЛУГАТА
o Използвайки Уеб браузър, нашето 

високотехнологично GPS/GPRS решение 
позволява проследяване на моторните 
превозни средства и други подвижни обекти 
в реално време и за минал период.

o Вие ще можете дистанционно да 
наблюдавате и контролирате позициите на 
вашите обекти чрез набор от карти и да 
анализирате много параметри посредством 
предоставените таблици и графики.

o Работейки с едни от най-големите фирми от 
държавния и частния сектор, успяхме да 
постигнем за тях висока ефективност и по-
голяма сигурност.

o Услугата покрива множество параметри, 
обхващащи целия спектър на 
потребителското търсене.
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neterra.net

http://www.neterra.net/


БАЗОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Основни параметри

o Възможност за плащане на тол 

такси със сертифицирано от АПИ 

оборудване

o Следене на локация

o Скорост и посока на движение

o Статус на превозното средство –

запалване на място, запален в 

движение, загасен

o Ниво на горивото в 

резервоара от фабричен 

датчик (при техн. възможност)

o Подробни маршрути и зони, с 

престои за спиране и с точни 

адреси

Продължава...

6netfleet.bg



БАЗОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Основни параметри

o Справки в реално време и за изминал 

период със задаване на дата и час

o Ограничения и алармиране по 

скорост и при напускане на 

географска зона

o Отчитане на работа, престой и 

посетени обекти

o Влизане, престой и излизане от 

предварително зададени зони

o Работа в / извън работно време

o Подробен електронен пътен лист

o Сервизен панел - сигнализация 

за предстояща техническа 

поддръжка и сервизно 

обслужване

НОВО!
Автоматична информация, 
свързана с отчитане на 
«данък уикенд»
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РАЗШИРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Включва всичко от базова

функционалност + данни от

компютъра на МПС

o Точно изразходвано гориво

o Обороти на двигателя

o Ниво на гориво в резервоара

o Честота на използване на спирачка и 

рязко ускорение

o и още над 40 броя справки
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Идентификация на водача
Удобна и лесна възможност за контрол и управление чрез 
персонализиране на водачите в превозните средства и отчитане на 
работното време.

Датчици и сензори
Възможност за използване на допълнителни датчици или сензори за гориво, 
за температура, за врата, за люк, за връзка с алармена инсталация, за паник 
бутон, разходомер.

Други технологични и индивидуални решения
Включително за земеделски производители, за специализирани машини, 
транспортни разписания, решения, свързани със сигурността и охраната, 
хардуерни и софтуерни разработки.
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НАШЕТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Какво получавате

o Персонален профил и възможност 
за различни нива на достъп

o Потребителски и/или 
администраторски права с 
възможност за цялостно 
управление на профила

o Инсталация на техническото 
оборудване в автомобилите

o Техническа поддръжка

o Ъпгрейд на NetFleet платформата –
ще получавате безплатно всички 
нови актуализации

o Обучение за работа с платформата

o 24/7 поддръжка на платформата

Какво заплащате

o Оборудване

o Монтаж на оборудването

o Месечен абонамент /включва: 
поддръжка, обслужване и GPRS 
трафик/.
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ВАШИТЕ ПОЛЗИ

o Контролирате в реално време и знаете винаги къде се 
намира обектът (2 метра отклонение)

o Превенция срещу кражби

o Повече сигурност за вас, вашите близки или служители

o Спестявате разходи по превозните средства

• контрол върху разхода на гориво

• намаляване на злоупотребите

• оптимизиране на маршрутите и скоростта

• минимизиране на цялостните експлоатационни 
разходи

o Значително повишавате ефективността в 
организацията на работа

o Повишавате дисциплината на шофьорите
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НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
o Персонално отношение към клиентите

o Индивидуални / custom решения
o Гъвкава система с възможност за оптимизиране и въвеждане на нови 

услуги и функционалности

o Лесна за работа – интуитивна система

o Отчитане на разхода на гориво и на други параметри на превозното 
средство в реално време

o Генериране на всички налични справки по данни от компютъра на МПС
o Отчитане на работа в и извън работно време
o Отчитане на посещения и престои по зададен предварително 

обект/зона;

o УЕБ достъп от всяко място по света

o Гарантирана сигурност на информацията и трансфер на данните

o Сървърите са разположени в собствени дейта центрове Клас 1 sdc.bg

o Възможност за ползване на пакет от различни телекомуникационни 
услуги, предлагани от Нетера
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КОИ СМЕ НИЕ
o Нетера е доставчик на глобална свързаност и 

телекомуникационни решения с над 27 години 
опит.

o Нетера предоставя услуги чрез своята 
международна мрежа от над 200 точки на 
присъствие в 55+ държави. Компанията има и 
4 дейта центъра.

o Нетера е известна със своя фокус към 
качеството на услугите. Мрежата за данни на 
фирмата е в топ 100 на глобалните интернет 
мрежи и традиционно номер 1 в Югоизточна 
Европа.

o Повече информация за Нетера може да 
намерите на neterra.net
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НЯКОИ ОТ 
ПАРТНЬОРИТЕ 
И КЛИЕНТИТЕ 
НА НЕТЕРА
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НЯКОИ ОТ 
КЛИЕНТИТЕ 
НА НЕТФЛИИТ
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Contacts

• Телефон: +359 2 975 16 16 

• Моб. тел.: +359 882 85 23 77 

• E-mail: gps@netfleet.bg 

• netfleet.bg 
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