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Internacionalen visoko kvaliteten & uporabniku prijazen sistem za 365/7/24
Upravljanje voznih parkov & Optimizacijo poti
Sledenje.com sistem je rezultat raziskav in razvoja, truda celotne ekipe, ki je intenzivno fokusirana na izkušnje
naročnikov. Skozi leta smo se dobro uveljavili, postali dobro poznani Evropski ponudnik in eno vodilnih podjetij
v svoji panogi.
S sedežem na južnem delu Srednje Evrope v Sloveniji omogočamo storitve praktično vsem kupcem kjerkoli po
svetu.
Sistem omogoča namizno in mobilno aplikacijo v različnih prodajnih modelih:
1. BASIC standard FM paket za trenutno lokacijo vozila, arhiv voženj in postankov, avtomatska eporočila, ID voznika
Uporabniški program za on line podatke!

2. NAPREDNE PREMIUM rešitve za on line alarme, Garmin povezavo, ki omogoča pisno komunikacijo in
navigacijo, CanFMS prenos podatkov, sonda za gorivo s 24/7 alarmiranjem in kontroliranjem porabe
goriva, nivoja in dotočenj, menedžment v hladnih verigah z on line podatkom o temperaturi in
vlažnosti blaga v frigo prevozih, spremljanjem pošiljk, sistemom za taksi službe, avtomatskim
prenosom podatkov iz digitalnih tahografov & kartic voznikov direktno iz tovornega vozila v pisarno,
rešitvami za komunalna podjetja in zbiralce odpadkov, pregled na planom in realizacijo.

Napreden sistem spremljanja za vse tipe vozil kjerkoli na svetu!

3. EKO2GO odličen sistem za spremljanje načina vožnje voznikov, ki s svojim rezultatom lahko bistveno
vplivajo na stroške vozil, pretežno goriva, pa tudi obrabo pnevmatik in izrednega servisiranja.
Povprečen rezultat je 18%manj porabe goriva!
Poročilo o načinu vožnje vpliva na porabo goriva!

4. AMCS TRANSVISION, PLANLOGIX programi za planiranje poti: za dinamično planiranje na dnevni bazi
(dostava od vrat do vrat, terenske ekipe, itd) , za strateško planiranje ponavljajočih ali cikličnih voženj
(odvoz odpadkov, šolski prevozi, itd.). TOP kombinacija Sledenje.com + Optimizacija + strokovnjaki
geodezije za najboljši razpored voznih parkov.
Pravo vozilo na pravem mestu ob pravem času!

5. INTEGRACIJA z drugimi informacijskimi sistemi
Povezujemo pisarno & vozilo!

Morda ste ravno vi pravi Sledenje.com Internacionalni poslovni partner
Mednarodna širitev je konstantna, zato stalno iščemo nove poslovne partnerje, s katerimi želimo deliti naše
poslovne izkušnje in razvijati preizkušen model kot na Hrvaškem, Avstriji, Poljskem in zahodni Afriki.
.
Od novega partnerja pričakujemo, da razpolaga z B2B prodajno ekipo s poznavanjem področja telematike
(prodaja, uvozni postopki opreme & koordiniranje montaž, tehnična podpora strankam).
Odprti smo tudi za druge predloge sodelovanja ali poslovne modele.

