Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής

Τί είναι το Mobile Fleet;
Διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληθώρα

Οποιαδήποτε ανάγκη και αν έχετε, σε οποιοδήποτε κλάδο επιχειρήσεων και αν ανήκετε και

πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση του στόλου, του οχήματος, του

οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος του στόλου σας (τώρα ή στο μέλλον), η γκάμα των

μηχανοκίνητου εργαλείου και του ανθρώπινου δυναμικού.

λύσεων που παρέχουμε μπορεί να σας καλύψει.

Έχοντας άμεσο έλεγχο και ακριβή διαχείριση

Ποιός είναι ο τρόπος λειτουργίας;
Cloud Based

Εποπτεία σε πραγματικό χρόνο

δεδομένων όπως η τοποθεσία, οι διαδρομές

Web Based

Αναφορές & στατιστικά στοιχεία

οχήματος, τα σημεία ενδιαφέροντος, η κατανάλωση

Auto Updates

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

καυσίμου, ο χρόνος εργασίας, το πρόγραμμα

GPS

Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

3G/4G/GPRS

Προσδιορισμός γεωγραφικών ορίων

GIS

Απεικόνιση πελατολογίου & Σημείων
ενδιαφέροντος

Πολυγλωσσικό

συντήρησης, η συμπεριφορά του οδηγού, η
δραστηριότητα των αισθητήρων, αποκτάτε τη
δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας,
μειώνοντας παράλληλα τον καθημερινό

Συνδρομητικό

απαιτούμενο χρόνο διαχείρισης.

Συσκευές Τηλεματικής & Περιφερειακά

Πιστοποιημένες Εγκαταστάσεις

 Αξιόπιστα GPS Trackers – Ανθεκτικά – Εσωτερική Μπαταρία – Εσωτερική Μνήμη.

Σωστή εγκατάσταση & παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.

 Ιδανικά για εφαρμογές εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης των οχημάτων ή παγίων

Η άριστη συνεργασία μας με τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, οι εγκαταστάσεις και η

αντικειμένων.
 Καταγράφουν και μεταδίδουν πληροφορίες με ελάχιστο χρόνο το 1 sec.
 Χαρακτηριστικά όπως δεδομένα FMS CAN, δεδομένα καυσίμου CAN, δεδομένα
ταχογράφων (K-Line), απομακρυσμένη λήψη αρχείων ταχογράφου, υποστήριξη

διαφόρων συσκευών RS232 ή RS485 από τρίτους και Dual-SIM, θα μεγιστοποιήσουν
την απόδοση του στόλου σας.

λειτουργία των συσκευών, και η παρακολούθηση των οχημάτων από τον τελικό πελάτη,
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία με άριστα αποτελέσματα.

Push-to-talk | Eco-Drive Panel | Panic Button
| Αναγνωριστικό Οδηγού | Κάμερες
Παρακολούθησης | Αισθητήρες
Θερμοκρασίας & Πορτών | …..

MobileCANBus | Ολοκληρωμένη Λύση
Τα σύγχρονα οχήματα χρησιμοποιούν ένα δίαυλο CAN για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των
διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων των οχημάτων. Αυτό το δίκτυο επικοινωνίας μπορεί να
παρέχει ένα ευρύ και λεπτομερές φάσμα δεδομένων για τον τρόπο χρήσης των οχημάτων – από μια

αλλαγή στο κιβώτιο ταχυτήτων ως και τη καταμέτρηση καυσίμου που καταναλώνεται.
Το CANbus εξασφαλίζει τη μετάδοση πληροφοριών στην
πλατφόρμα Mobile Fleet, από τα συστήματα που

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ [πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης]
 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ [κατά 15 έως 25%]
 ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

παρακολουθούν συνεχώς τις επιδόσεις του οχήματος.

Δεδομένα CANBus – Δεδομένα OBDII [plug and play]


Συνολική Κατανάλωση Καυσίμου



Επίπεδο Καυσίμου (Ταμπλό)






Ειδοποίηση Συμβάντος Στάσης Σε
Σταθμό Ανεφοδιασμού
Υπέρβαση Ταχύτητας

Προειδοποίηση Χαμηλών Καυσίμων



RPM, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Ρελαντί



Χιλιόμετρα Του Οχήματος



Άνοιγμα / Κλείσιμο Πορτών



Κατανάλωση Καυσίμου Ανά Ταξίδι



Πίεση / Στάθμη Λαδιού
και πολλά ακόμη…

Πληθώρα δεδομένων

Καύσιμα

Με δυνατότητα καταγραφής και πληροφόρησης
για περισσότερα από 100 στοιχεία μέτρησης του
οχήματος, το Mobile Fleet CANbus παρέχει στους
διαχειριστές στόλου πλήρη εικόνα της λειτουργίας
και της συμπεριφοράς του.

Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου από το
smartphone σας, ενημερωθείτε και
εντοπίστε τις περιπτώσεις κλοπής.

όπως η αποτυχία των φρένων, η ενεργοποίηση του αερόσακου, η ενεργοποίηση των φώτων

Συντήρηση

έκτακτης ανάγκης, οι στροφές κ.λπ.

Εντοπίστε ένα δυνητικό πρόβλημα προτού γίνει
σημαντικό ζήτημα, βελτιστοποιώντας τις
διαδικασίες συντήρησης.

Ελέγξτε το κόστος, εξασφαλίστε την
ασφάλεια, συμμορφωθείτε με
κανονισμούς και διατηρείστε το
περιβάλλον καθαρό.

 Μη ανιχνεύσιμη συσκευή κατάλληλη για φορτηγά, βαν, λεωφορεία, ελαφριά οχήματα,
κατασκευαστικά μηχανήματα και γεωργικά μηχανήματα.
 Δεν καταγράφονται μόνο κανονικά δεδομένα λειτουργίας μηχανής αλλά και κωδικοί βλάβης

 Εξατομικευμένες αναφορές με δεδομένα επιλεγμένα από τον διαχειριστή του στόλου για άμεση

Περιβάλλον

εποπτεία και λήψη αποφάσεων.

Για μια αποτελεσματική και συνεπή διαχείριση του στόλου

Πού Απευθυνόμαστε;
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών

Δώστε περισσότερη προσοχή στους οδηγούς «υψηλού

ενοικίασης, είναι απαραίτητο να έχετε μια πλήρη εικόνα για

κινδύνου» απ’ ότι σε άλλους πελάτες του χαρτοφυλακίου

τη διαχείριση του στόλου σας που αποτελεί το περιουσιακό

σας. Εντοπίστε και επανακτήστε κλεμμένα αυτοκίνητα και

στοιχείο της εταιρείας σας.

χρησιμοποιήστε το σύστημα ως αποδεικτικό εργαλείο και ως
μέσο διαφοροποίησης , για να είστε μεταξύ των πρώτων.

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Εντοπίστε το στόλο σας, βελτιστοποιήστε τα δρομολόγια
σας, μεταφέρετε πληροφορίες από και προς τα λοιπά

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

εταιρικά συστήματα. Απομακρυσμένη διαχείριση όλων των

Ο δημόσιος τομέας τόσο στο σκέλος της τοπικής

λειτουργιών της επιχείρησής σας.

αυτοδιοίκησης όσο και της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής
υπηρεσίας, χρειάζεται γενικά αρκετά εξελιγμένα μέσα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Για την εγγυημένη ασφάλεια των κατασκευαστικών
μηχανημάτων και των χειριστών τους, που παράλληλα
συνοδεύεται με την αύξηση της απόδοσης και τη μείωση της
πολυπλοκότητας της διαχείρισης, το Mobile Fleet προσφέρει

παρακολούθησης, εντοπισμού και διαχείρισης των
συμβάντων και του προσωπικού. Το Mobile Fleet έχει
διαμορφώσει εξειδικευμένες λύσεις για τον τομέα αυτό.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ξέρετε το ημερήσιο πρόγραμμα των πωλητών, αλλά θα

την ολοκληρωμένη λύση αποκλειστικά για τον

θέλατε να γνωρίζετε σε πραγματικό χρόνο, πόση ώρα έχουν

κατασκευαστικό τομέα.

ξοδέψει στις επισκέψεις τους σε κάθε πελάτη και να δείτε τις

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θα θέλατε να γνωρίζετε σε πραγματικό χρόνο ποιο μέλος του
προσωπικού είναι σε θέση να κάνει επίσκεψη έκτακτης ανάγκης;

Θα θέλατε να μπορείτε να τιμολογείτε τον ακριβή χρόνο που
απαιτείται για μια εργασία; Το Mobile Fleet μπορεί να σας
παρέχει τις απαντήσεις σε αυτές και σε πολλές άλλες λειτουργίες.

αναφορές, τις παραγγελίες κλπ.

Το Mobile Fleet προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για
να σας επιτρέψει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
της ομάδας των πωλητών σας, σε πραγματικό χρόνο.

Γιατί Εσείς;

Γιατί Εμείς;

Επιλέξτε τεχνολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

Είστε πάροχος υπηρεσιών
ενοικίασης οχημάτων

Είστε διαχειριστής
στόλου

Είστε μηχανικοί
αυτοκινήτων

Δώστε ποιότητα στις υπηρεσίες

Οργανώστε & ελέγξτε το

Η τηλεματική απαντά στις

σας μέσω ενός επαγγελματικού

στόλο σας, με μια

ανάγκες διάγνωσης και εμείς

εργαλείου το οποίο είναι επίσης

δοκιμασμένη λύση

σας παρέχουμε το κατάλληλο

διαθέσιμο στους πελάτες

τηλεματικής.

εργαλείο, για να έχετε πλήρη

(προειδοποίηση κλοπής,

Αποκτήστε τη δυνατότητα

ενημέρωση για συμβάντα

ακινητοποίηση αυτοκινήτου

βελτίωσης της ασφάλειας, της

καθώς και για το ιστορικό

κλπ.), εξασφαλίστε την

περιβαλλοντικής ευθύνης, της

των εργασιών σας,

αφοσίωσή τους και ξεπεράστε

παραγωγικότητας και της

αυξάνοντας έτσι το επίπεδο

τους ανταγωνιστές σας.

κερδοφορίας του στόλου σας.

υπηρεσιών που προσφέρετε.

Από τους ειδικούς στην Τηλεματική

Ποιοί είμαστε;

Γιατί να μας επιλέξετε;

Πώς επωφελείστε;

Η ACE-Hellas έχει πάνω

Κατανοούμε τις ανάγκες σας

Κάντε σημαντική

από 20 χρόνια εμπειρίας

και στη συνέχεια προτείνουμε

εξοικονόμηση μέσω της

στον χώρο της τηλεματικής

μια ολοκληρωμένη λύση

μείωσης του κόστους των

εργασιών που

απόκρισης στις απαιτήσεις

αγοράς, παρέχοντας λύσεις

βασισμένη σε αυτή την

καυσίμων, της

ολοκληρώθηκαν ανά ημέρα.

των πελατών.

εντοπισμού,

κατανόηση.

συντήρησης οχημάτων,

παρακολούθησης &

Για να σας προσφέρουμε την

του κόστους υπερωριών,

διαχείρισης στόλου

πιο οικονομικά αποδοτική

των εξόδων ταξιδίου, των

οχημάτων, σε ένα ευρύ

λύση, χωρίς κρυφό κόστος και

ασφαλίστρων και των

φάσμα επιχειρήσεων.

να σας παρέχουμε

τηλεφωνικών

αποκλειστική εξυπηρέτηση

λογαριασμών.

πελατών.

Μεγιστοποιήστε την
παραγωγικότητα
 Αυξάνοντας τον αριθμό των

 Μειώνοντας τις εργασίες
διαχείρισης.
 Ελέγχοντας τη συμπεριφορά
των οδηγών.

Μεγιστοποιήστε την
ικανοποίηση του πελάτη
 Καλύτερος χρόνος

 Παροχή απόδειξης εργασίας
ή παράδοσης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής
www.mobilefleet.gr | info.mobilefleet.gr
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