
Ефективно земеделие с



Защо е нужно 
ефективно земеделие?

• Планирани общи инвестиции от 4,5 
млрд. лв. за периода 2021 – 2026 г. 
според плана за възстановяване и 
устойчиво развитие на България, стълб 2 
„Зелена България“.

• Основен приоритет на програмата е 
устойчивото земеделие.

• 102 млн. лв. инвестиции за внедряването 
на съвременни цифрови технологии в 
земеделието.

• Многофункционални софтуерни системи, 
базирани на GPS технологии са първата 
стъпка в дигитализацията на 
земеделието.



Ние ще ви помогнем да се справите с:

Висок разход
на гориво

Ниска продуктивност
при обработка 

Контрол на качеството
на обработка

Улеснено сервизно
обслужване

Отчитане на ТОЛ такси



Следене на разход 
на гориво

Използвано гориво в % за зададен период, 
на дадена машина. Показва количеството
гориво в резервоара при работа на място и в 
движение.

Спад при работа на място (в червено) е 
сигнал за потенциална кражба.

Успяваме да спестим до 50% от разходите за 
гориво, като можем да установим до 95% от 
кражбите от всяка селскостопанска техника 
(трактори, комбайни, помпи и др.). 



Ниска
продуктивност при
обработка

Наличието на контрол на скоростта на 
движение в комбинация с изчертаване на 
точната траектория на машината водят до 
повишена ефективност на обработване на 
площите.

Контролирането на скоростта е от ключово
значение.

Във всеки момент имате информация кой, 
кога, къде и с каква скорост извършва
поставената му задача.



Контрол на качеството 
на обработка

• Проследяването на качеството на 
обработка на площите е много лесно.

• Задаването на земеделска справка 
изисква предварително въведени 
налични инвентари и техните размери.

• Според размера на инвентара се 
онагледява на картата обработената 
площ при: оран, пръскане, торене, 
поливане, жътва. Така можете да 
разберете, ако има пропуски при 
обработката.



Улеснено сервизно 
обслужване 

• Системата Ви позволява да създадете 
досие на машините с всички ремонти, 
като Ви информира предварително за 
предстоящи сервизни обслужвания.

• Имате достъп до голям брой 
параметри, свързани с работата на 
машината, което ви позволява да 
следите нивата на натовареност и 
съответно да предотвратите прегряване 
и претоварване.



Нашето
решение

Нетфлийт е цялостно решение, включващо 
софтуерна платформа за GPS проследяване в 
комбинация с датчици и сензори, които 
позволяват разчитането на голям брой 
параметри от бордовия компютър на всякаква 
селскостопанска машина.

Устройствата предават данни на софтуерната 
система, в която те се обработват и се 
визуализират през компютър или мобилно 
устройство. Има два типа решения ->



Нашето решение

Базова функционалност – дава възможност за проследяване на скорост, траектория, време на 
работа, водач, както и отчитане на тол такси. Месечният абонамент за услугата е 10 лв.

Разширена функционалност – дава възможност за проследяване на параметрите на базовата 
функционалност, както и на огромен брой параметри в зависимост от марката и модела на 
техниката. Има възможност за инсталиране на различни сензори за топлина, влага, камери и 
др. 



Вие
получавате

още

Персонално лице за контакт и съдействие за 
работа с платформата.

Личен профил и възможност за различни нива 
на достъп.

Сертифицирано в ЕС оборудване, одобрено от 
всички производители на земеделска техника.

Инсталация на устройства.



Възможност за разработка на допълнителни 
модули и функционалности в GPS платформата.

Денонощна техническа поддръжка.

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

Гарантирана сигурност при трансфер на 
данните и съхраняване на информацията в 
собствени дейта центрове на независимата 
телекомуникационна компания Нетера. 

И
още

https://neterra.net/bg


Кои сме ние?

• NetFleet е марка на Нетера – глобален глобален телекомуникационен оператор, предоставящ 
комплексни услуги в целия свят вече 25 години.

• Нетера разполага със собствена мрежа за пренос на данни, телевизия и глас с покритие както в 
България, така и глобално чрез партньорски мрежи.

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

• Повече информация за Нетера може да намерите на www.neterra.net

http://neterra.net/bg


Контакти

Офис телефон: +359 2 975 16 16

Мобилен: +359 882 85 23 77

Email: gps@netfleet.bg

www.netfleet.bg

mailto:gps@netfleet.bg
http://www.netfleet.bg/

