ТРАНСПОРТИРАЙ ЕФЕКТИВНО С

• NetFleet е
GPS система за управление на вашия
бизнес, която проследява леки и
лекотоварни превозни средства,
камиони и селскостопанска техника.

КАКВО Е
NET FLEET?

• Отчита тол такси и успешно предава
вашите данни, без да е нужно да
монтирате допълнителни устройства.
• Следите над 50 показателя в реално
време като ниво и разход на гориво,
посока на движение, температура и
обороти на двигателя, ускорение,
сервизни справки и много други.

С NetFleet поемате контрола върху вашите
камиони, механизация и автопаркове.
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Sample Footer Text

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?
• Безплатно отчитаме ТОЛ таксите, които плащате, чрез монтираните GPS устройства
в превозните средства (системата на Net Fleet е интегрирана към toll.bg)
• Избягвате евентуални глоби! Получавате справки - регулярно и автоматично, по
зададени от Вас критерии.
• Предавате данни в роуминг в ЕС и други държави неограничено; съхраняваме и
архивираме данните за период от минимум 24 месеца.
• Гарантираме сигурността на информация и непрекъсваемостта на услугата сървърите ни са разположени в собствени дейта центрове, отговарящи на
изискванията на TIER III Uptime Institute (sdc.bg)
• Разчитате на денонощна техническа поддръжка (24/7)
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НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СЕ СПРАВИТЕ С:

Отчитане на ТОЛ такси

Избягване на глоби

Контрол на извършени
доставки и дейности

Висок разход на гориво

Високи разходи за
експлоатация

Улеснено сервизно
обслужване
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СЛЕДЕНЕ НА
РАЗХОД НА
ГОРИВО
• Използвано гориво в % за зададен
период, на дадено превозно
средство. Схемата 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
всяко превозно средство.
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КРАЙ НА ВИСОКИТЕ
РАЗХОДИ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Контролирането на скоростта е от ключово значение!
Във всеки момент имате информация кой, кога, къде и
с каква скорост минава по предварително зададените маршрути.
Контрол на скоростта на движение + точната траектория = намаляване на
високите разходи
Алармени известия = повишена дисциплина на водачите + минимизиране на
разходи от глоби
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КОНТРОЛ НА
ИЗВЪРШЕНИТЕ ДОСТАВКИ
И ДЕЙНОСТИ
• Персонализиране на водачите в превозните средства и
отчитане на работното време.
• Генериране на всички налични справки по данни от компютъра
на МПС.
• Отчитане на работа в и извън работно време.
• Отчитане на посещения и престой на зададен предварително
обект/зона.
• Възможност за видео запис при товарене и разтоварване на
пратки.
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УЛЕСНЕНО СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ
• Системата Ви позволява да създадете досие на превозните
средства с всички ремонти, като Ви информира
предварително за предстоящи сервизни обслужвания.
• Имате достъп до голям брой параметри, свързани с
работата на всяко МПС. Това Ви дава възможност да
следите нивата на натовареност и съответно да
предотвратите прегряване и претоварване.

8

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 всяко
превозно средство.
• Устройствата предават данни на
софтуерната система, в която те се
обработват и се визуализират през
компютър или мобилно устройство.
Предлагаме Ви два типа решения ->
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Базова функционалност – дава възможност за проследяване на
скорост, траектория, време на работа, водач, както и отчитане на
ТОЛ такси.

НАШЕТО
РЕШЕНИЕ

Разширена функционалност – дава възможност за
проследяване на параметрите на базовата функционалност,
както и на огромен брой параметри в зависимост от марката и
модела на превозното средство. Има възможност за
инсталиране на различни сензори за топлина, влага, камери и
др.
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ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ОЩЕ:
Персонално лице за контакт и съдействие за работа с
платформата.

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

Личен профил и възможност за различни нива на
достъп.

Денонощна техническа поддръжка.

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

Инсталация на устройства.

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.

11

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
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КОНТАКТИ
• Офис телефон: +359 2 975 16 16
• Мобилен: +359 882 85 23 77
• Email: gps@netfleet.bg
• www.netfleet.bg
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