Sisteme Gjurmimi GPS
Sisteme Kamerash (CCTV)
Sistemet Hyrese-Dalese
Ruajtje Objektesh

MBAJTJA E KONTROLLIT
ËSHTË THELBËSORE.
Me IGT ju monitoroni në kohë reale ku ndodhen
automjetet tuaja dhe çfarë po bëjnë. Me anë të
sistemit tonë ju merrni një raport më të detajuar duke
parë historikun e gjatë gjithë ditës. Kjo ndihmon në
fleksibilitetin, ekonominë dhe korrektësinë e
kompanisë tuaj!
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Gjithçka në dorën tuaj.
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Gjithcka ne doren tuaj.
Gjurmo
Automjetet
Besoni sytë!
Me IGT ju dini gjithmonë pozicionin e
automjetit/flotës tuaj, me një klik të
thjeshtë.
Vetëm lidhuni në internet për të marrë
pozicionin e çdo automjeti, shpejtësinë,
kilometrat e përshkuara, nisjet, arritjet
dhe ndalesat.
Thjeshtë dhe në mënyrë efektive!

Redukto
Konsumin

Përshpejtoni kursimet.
Me IGT kontrolloni sasitë e karburantit
të përdorur nga automjetet tuaja duke
gjeneruar grafikë dhe raporte. Në këtë
mënyrë zvogëloni rreziqet e vjedhjes së
karburantit.
Ne ju ndihmojmë të kontrolloni dhe
përmirësoni stilin e shoferit tuaj.

Rikuperim i
Vjedhjeve
Jeni në duart e sigurta, është e lehtë!
Me IGT flota juaj është nën kontroll,
përmes ngjarjeve të veçanta dhe
njoftimeve alarm. Ju njoftoheni me EMail ose me anë të aplikacionit,
menjëherë.
Kutia e zezë (gjurmuesi) njofton në rast
aksidenti ose kur mjeti lëviz pa dijeninë
e të zotit (vjedhje).

Gjithcka ne doren tuaj.
Raporte të
Detajuara
Nga të dhënat, në njohuri.
Për më shumë informacion të detajuar,
ju mund të përdorni raporte të
personalizueshme, të cilat
eksportohen në Excel ose PDF.
Me IGT të gjithë statistikat teknike dhe
financiare të juaj automjetet e
kompanisë janë nën kontroll!

Mirëmbajtje e
Mjetit
Përkujdesje ndaj mjetit tuaj!
Së bashku me rritjen e efikasitetit dhe
menaxhimin e plotë të flotës tuaj nga
IGT, përdoruesit gjithashtu mund të
planifikojnë shërbimet dhe
mirëmbajtjen e mjetit në baze te një
afati kohor, ose në bazë te kilometrave,
duke ju njoftuar kur kilometrat ose
koha e përcaktuar afrohet.

Monitorimi dhe
Kontrolli i Karburantit
Kontrollo shpenzimet e karburantit
IGT ofron raportet më të gjera për t'ju
ndihmuar të reduktoni konsumin e
karburantit. Me raportet e IGT-së ju
jeni në gjendje të përmirësoni
ekonominë e karburantit të flotës dhe
të vëzhgoni të dhëna të karburantit në
çdo hap. Monitoroni në kohë reale çdo
sjellje lëvizëse që lidhet me rritjen e
shpenzimeve të karburantit.

KARAKTERISTIKA TË TJERA

Përmbledhje e orëve të punës
Historiku i mjetit
Plani i punës
Tejkalim shpejtësie
Orët e ndalesave gjatë punës
Parametra Specifik (Geo Fence)
Pikat e Interesit
Krijimi i zonave
Lajmerim me E-Mail ose Njoftimet Push (App)
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