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Ползи

GPS проследяване на ремаркета и активи
Контролирайте своите ремаркета, контейнери и други активи с
автоматичната функция за свързване и разделяне.

Frotcom е професионалнорешение за интелигентeнфлийт мениджмънт, създаден, за да контролира всички
дейности на Вашия флот. Не сме забравили и активите Ви. Frotcom е готовда Ви предостави решение за
проследяване и наблюдение на Вашите ценни активи.

Вашиятмениджърна автопарка затваря
телефона след продължителенразговор с
пореднияшофьор. Обръща се към Вас с
кимване, потвърждавайкитова, коетовече
подозирате - липсва полуремарке.

КакВи помагаме
Историикатопредишнатане санещонечувано. Освенако
нямате системазапроследяваненаВашитеремаркетаи
активи, раноиликъсноимашанснякойда забравида
регистриракъде полуремаркетоебило разделеноот
влекача.

Затовамногофирмитрябвада контролиратне само
превознитеси средства, ноидругиценниактиви, като
напримерполуремаркета, контейнери, сменяемифургони
или товарнивагони.

Обикновеноза тезиактивисеразчитанаприкаченото
превозносредствода споделя тяхнотоместоположениеи
другидейностичрез проследяващотоGPS устройство. 

Когатообаче трябвада контролиратетези активи
самостоятелно, честонаблизонямавъншниизточницина
захранване.

Тукемястото, къдетосе намесваFrotcom. Нашитеустройства
за проследяванена активимогатда работят с вграденатаси
батериявпродължениенамесеци, дорикогатоняманалично
захранване.

СъвременнататехнологиянаFrotcom също такащеВи
информиракогавлекачитеи активитесе свързвати разделят
къмвлекач, без допълнителнооборудванеза това. Виеще
знаете къдее всякоВашеремарке, когае оставенотам, от кой
шофьори автомобил. Щеможетеда следитеиизминатите
километри. В допълнение са възможниопциикато
температурнисензориидатчицизаотворенавратаидр.

Подобретенаблюдениетои отчетносттанаВашите
ремаркетаи активи във веригатазадоставки
Намалетедоминимумрискаот загубана активинеговото
съдържание. 

Възстановяваненаоткраднатиактиви
Чрез следене на Вашитеактивииматепо-добришансоведа
възстановитеоткраднатасобственост.

Оптимизирайте своитеактиви
Подобретеизползванетонаремаркетатаинамалете
временатаимнапрестой.

Намалетеразходитеза трудичовешки грешкис
автоматичносвързване/разделяне
Неразчитайтесамонапаметтаси, зада управлявате
активитесиръчно. Frotcom можеавтоматичнода засича
когаи къдеремаркетое било закачено/разделенос
влекача.

По-доброоползотворяванена активите
Акоиматебизнес с отдаванеподнаемна тежкотоварни
машини, трябвадаможетеда потвърдите
местоположениетонаВашитеактиви, зада отговарятена
договоразаотдаванеподнаем.



Arian Qamili
Търговски представител - Sharrcem -Косово
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„Frotcom  ни помага да контролираме нашите ремаркета, като същевременно
подобряватранспортния процес до клиентите ни и гарантира пристигане на

шофьорите навреме.“

Как работи
За проследяване на активите, Frotcom използва
автономни GPS проследяващи устройства с
изключително мощни клетъчни батерии, което
позволява да работят дълго време без външно
захранване.

Когато проследявате активите си във Frotcom, ще бъдете
информирани автоматично за всяка операция по
свързването и разделянето им с влекача. 

За да използвате автоматичната функция за свързване и
разделяне във Frotcom, трябва да позволите това в
системата да се случва на база GPS позициите и да

посочите точно кои автомобили и активище използват
тази функция. 

След като го направите, Frotcom ще следи техните GPS 
позиции ище регистрира всяко свързване и разделяне, без
да е необходимо шофьора да съобщава за това. 

Резултатът от автоматичното свързване и разделяне ще се
показва във Frotcom по същият начин, както ако се прави
ръчно.

Проследяваненаремарке Проследяванена автомобили, ремаркетаи активи

Устройстваи аксесоари

Модел: Queclink - GV608

Това GPS проследяващо устройство предлага просто и рентабилно решение за
проследяване на активи, където няма захранване за дълго време, като може да се
настрои да предава местоположение на по-дълъг интервал. В случаите, когато
устройството може да бъде захранено по време на пътуване от влекача или
охлаждащият агрегат на хладилно ремарке, местоположението се взима на всяка
минута. Също така към устройството може да се добави датчик за отворена врата
или друг, който е с дигитален сигнал (например паник бутон).

Модел: Picotrack Endurance Primary

Това GPS проследяващо устройство е специално проектирано за проследяване на
активи, където липсва напълно достъп до външно захранване, като контейнери.

Батерията му може да издържи с години, ако се настрои да предава
местоположението веднъж на ден или само ако има движение на актива.

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват
• Контролнадостъпа
• Проследяваненапревознотосредствои

наблюдениенадатчиците

• Отчети
• Аларми

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

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТМЕНИДЖМЪНТ
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