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КакВи помагаме

Интегрираният навигационен модул наFrotcom еВашето
решение, когато трябва да комуникирате сВашитешофьори
по лесен, ясен иикономичен начин, като същевременно
предоставя навигационно устройство, което избягва грешки в
маршрута.

Интегрираната навигация наFrotcom позволява
взаимодействие между мениджърите на автопаркове и
шофьорите чрез навигация в автомобила.
Можете да изпращате адреси донавигацията на автомобила
(клиенти, места за товарене иразтоварване илидруги, заедно с
инструкции).

Ползи

Намалете разхода на гориво
Шофьорите могат да бъдат навигирани директно до крайната
точка; крайна ненужното обикаляне.

Пристигайте навреме
Да се загубите на път къмклиента вече е вминалото; 
пристигайте навреме иповишете удовлетвореността на
клиента.

По-добър начин за комуникация
Пишете нашофьора иполучавате текстови отговор –по-
просто, по-ясно ипо-безопасно.

Спестете от телефонни разговор
Неенеобходимо да диктувате адресите нашофьорите си по
телефона; просто имизпратете текстово съобщение чрез
Frotcom. Интегрираният навигационен модул е сфиксирана
месечна такса. Можете да изпращате колкото си искате
съобщения иадреси на крайни точки.

Увеличете продуктивността
Вашите шофьорищемогат да изпълняват повече поръчки, без
допълнително усилие–ида използват времето си по-
ефикасно.

Интегрирана навигация
Пълна интеграция с бордовата навигация.

Интегрираният навигационенмодул наFrotcom еВашето решение, когато трябва да комуникирате с Вашите
шофьори по лесен, ясен и икономичен начин, като същевременно предоставя навигационно устройство, което
избягва грешки вмаршрута.

Вашататранспортнафирматрябвадавземе
товаротпомещение на клиента. Вие
проверявате най-близкия свободен камион. С
натисканетона единбутонизпращате
местоположението затоварене към
навигацията наВашияшофьор, заедно с ясни
инструкции. Припървото си спиранетойще
можедаприеме и стартиразадачата.

Виждатели колко е просто, ясно, безопасно и
икономично?

Вашите шофьорищемогат да четат иотговарят на съобщения, 
получени от офиса, илида създават иизпращат нови
съобщения. Тещемогат също така да изберат адрес, получен
от офиса ида бъдат навигирани до него.

Всъщност, акополитиката на Вашата фирма го позволява, 
шофьорите щемогат да обменят съобщения помежду си.



Как работи
Интегрираният навигационен модул предоставя наFrotcom 
интерфейс занавигационни системиGarmin, което не само
позволява взаимодействие между офиса ишофьорите чрез
текстови съобщения, ноивъзможността за навигиране до
крайни точки, получени от офиса.

GPS устройството наFrotcom, което се намира впревозното
средство, е свързано с навигациятаGarmin. Повечето
навигацииGarmin, които са съвместими сFleet Management 
Interface protocol (FMI), могат да сеизползват. Моля, 
свържете се спредставител наFrotcom за пълен списък със
съвместимите модели.

Адреси, катоместа за товарене иразтоварване, могат да бъдат
изпратени директно отFrotcom къмнавигацията нашофьора, 
заедно с писмени инструкции. Шофьорът просто натиска
бутона „Старт“ на сензорния екран, за да бъде навигиран до
полученото място.

Основни функции

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват
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• Текстова комуникация сшофьорите
• API (интеграция свъншен софтуер)
• Управление наработната сила

• Лесназаползваненавигация (предлага сеиверсия закамиони)
• Адресииинструкции сеизпращат нашофьораотофиса
• Текстова комуникациямеждуофисаишофьорите; имеждушофьорите, 

ако серазрешаваотВашата фирма
• Всичкиизходящиивходящи съобщения се съхраняват забъдещи

справки
• Отчети задоставка завсички съобщения
• Еднамесечнатакса: използвайте толкова адресии съобщения, колкото

енеобходимо, бездопълнителни разходи

Устройства и аксесоари

ИнтегрирананавигациянаFrotcom
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Сеадин Али
Главен изпълнителен директор - Bula Trans -Македония

„Чрез интегрираната навигация комуникацията с нашитешофьори стана по-
ефикасна и икономична.“

Garmin dēzl

Аларми запревишена скорост ипътни
инциденти могат да се конфигурират и
анализират отFrotcom, когато Garmin 
устройството е скамера.

Garmin Fleet навигация

Предназначени за тежкотоварен транспорт на
дълги разстояния. Трябва да сеизползват със
софтуера Управление наработната сила. 
Подходящи саи за интегрирана навигация. Други
Garmin навигации същомогат да бъдат
използвани, ако поддържат FMI. 

Garmin Drive

Събития повреме нашофиране, като
предупреждения занапускане налентата и за
челен сблъсък могат да бъдат предавани към
Frotcom за анализ иподобряване на стила на
шофиране. Допълнително могат да бъдат
конфигурирани аларми запревишена скорост и
инциденти, когато Garmin навигациите са
оборудвани скамера.

• Контролна горивото
• Плащане напътните такси вУнгария

Два вида съобщения за адрес могат да бъдат изпратени от
офиса: Frotcom местоположения (точки на интерес, като
например адреси на клиента) и свободни адреси от картата.

Могат да се изпращат иполучават текстови съобщения, като
по-евтина ипо-ефективна алтернатива на телефонни
повиквания, особено примеждународния транспорт.

Текстовите съобщения се показват веднага внавигацията и
шофьорътщеможеда отговори.

Нанавиацията се показваикона със знаме, за да се обозначи
новия адрес, до койтошофьора трябва да стигне.

Всички съобщения, кактоизпратените, такаиполучените, се
съхраняват за бъдещи справки.

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТМЕНИДЖМЪНТ
ЗА ВАШАТАФИРМА.

бул. Кукленско шосе 28 Р | 4000 Пловдив, България
тел. 0 700 45 145, +359 32 398 964 

факс: +359 32 539 029 | info@bg.frotcom.com


