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Kedves Érdeklodo!
Magyar tulajdonú vállalkozásunk saját fejlesztése az Alapnyomkövetés.hu szolgáltatás, amellyel
stabil alapot kínálunk járműveinek.
Több, mint 10 éves IT és GPS nyomkövetési tapasztalattal rendelkezünk hazai és nemzetközi
piacon egyaránt.

Szoftverünk célja, hogy a gépjárművel, flottával rendelkező cégek és magánszemélyek
számára megoldást kínáljunk a nem kívánt költségek felszámolására.
Alkalmazásunkkal egyszerűen nyomon tudja követni járműveit, valamint autói és sofőrjei
adminisztrációja is könnyebb lesz.

On-line nyomkövetés

Visszajátszás

On-line láthatja, hogy jelen időben merre
találhatóak a járművei. Aktuális sebességet és
haladási irányt is figyelhet rendszerünkkel.

A felület térképén megnézheti, hogy járművei hol
jártak az Ön által lekérdezett időszakban, továbbá,
hogy mikor és hol voltak leállítva vagy elindítva,
valamint milyen sebességgel haladtak.

Adatok megőrzése

Sofőrazonosítás

Szervereink 2 hónapig tárolják az adatait, amely
időintervallumban bármikor letöltheti azokat
PDF, Excel, és CSV formátumokban. Ez sok
papírmunkától és bosszúságtól kíméli meg.

(azonosító - 5000 Ft + áfa / db)
(azonosító kulcs - 1000 Ft + áfa / db)

Rendszerünk fontos funkciója a sofőrazonosítás,
melynek használatával visszamenőleg is könnyedén
megállapítható, hogy ki, mikor, melyik járművet
vezette.

Magán-céges kapcsoló
(1000 Ft + áfa / db)

Két-, vagy háromállású kapcsolóval elkülönítheti
a hivatali és magán használatot, ill. a munkába
járást is. Ez a kiegészítő jelentős segítség az
üzemanyag- és munkaidő-elszámoláskor.

Indításgátlás / tiltás

Szabálykezelés
Hozzon létre egyszerűen szabályokat gépjárművenként, vagy akár csoportokra vonatkozólag is.
A szabálykezelő valós időben értesíti Önt ha a
szabályba foglaltak nem teljesülnek.

(1000 Ft + áfa / db)

Ismert pontok (POI)

Az indításgátlás egy sms kód elküldésével
aktiválható. Az indításgátlás ötvözhető a sofőrazonosítással is, ezáltal a jármű csak akkor lesz
indítható, ha sofőrazonosítás történt.

Tetszőlegesen elnevezhet olyan területeket,
amelyeket gyakran érintenek járművei. Ezzel
átláthatóbb lesz a kiértékelés, mert a címek
mellett az egyedi megnevezések is megjelennek.

Annak érdekében, hogy a GPS nyomkövető és
járműbiztonsági rendszer beszerelése gördülékeny legyen,
forduljon hozzánk bizalommal!

Áraink
Miért fizetne olyan funkciókért, amelyeket nem használna?
Stabil, jól áttekinthető szolgáltatást kínálunk, reális áron. Felejtse el az apró betűs részekkel
manipuláló szolgáltatókat!

Okos csomag

Integrált csomag

Belföldi

Belföldi

1250 Ft /hó

2800 Ft /hó

ESZKÖZÁR: 24.900 FT
HŰSÉGIDŐ: 2 ÉV
BESZERELÉS:
8.000 FT – 12.000 FT

ESZKÖZÁR: 0 FT
HŰSÉGIDŐ: 2 ÉV
BESZERELÉS:

JÁRMŰTÍPUS FÜGGŐ

8.000 FT – 12.000 FT

Okos csomag

Integrált csomag

2500 Ft /hó

3800 Ft /hó

Roaming

ESZKÖZÁR: 24.900 FT
HŰSÉGIDŐ: 2 ÉV
BESZERELÉS:
8.000 FT – 12.000 FT
JÁRMŰTÍPUS FÜGGŐ

JÁRMŰTÍPUS FÜGGŐ

Roaming

ESZKÖZÁR: 0 FT
HŰSÉGIDŐ: 2 ÉV
BESZERELÉS:
8.000 FT – 12.000 FT
JÁRMŰTÍPUS FÜGGŐ

Integrált csomag esetén: az eszköz ingyenes, ugyanakkor a szerződés felmondását követően vissza kell
juttatnia nekünk. (Ebben az esetben az eszköz bérlemény)
Okos csomag esetén: az eszközt megvásárolja, tehát a szerződés megszűnése után is az Ön tulajdona
marad. (Ebben az esetben az eszköz az tulajdona)
Az áraink nettó összegek, az áfát nem tartalmazzák. A tájékoztatásunk nem teljes körű! Vásárlási szándéka
esetén, kérje kollégánk részletes tájékoztatását!

Próbálja ki ingyen nyomkövető
szolgáltatásunkat!
Miért ne próbálhatná ki az Alapnyomkövetés rendszert díjmentesen?
Mi azt szeretnénk, hogy leteszteljen minket!
Lehetőséget biztosítunk 1 hónap díjmentes használatra.
Mit kell tennie ezért? 30.000 Ft óvadékot kell kifizetni. Amennyiben tetszik a
szolgáltatás és szerződik velünk, az óvadék árát beszámítjuk. Ha másként dönt,
természetesen visszakapja az óvadék összegét a GPS eszköz visszaküldését
követően. Láthatja, hogy nem bonyolítjuk túl, mi sem szeretjük a felesleges
bürokráciát. Keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
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