Informační systém s rozsáhlými možnostmi

GPS Lokace – knihy jízd, diety

PROVOZ A INSTALACE
Cena OBD GPS jednotky:

Modul GPS Lokace je jedním z modulů aplikace eIntranet.net, jeho hlavní výhody jsou:
-

Automatické generoví knihy jízd na základě GPS

-

Kniha jízd a diety pro jednotlivé řidiče včetně kapesného pro zahraniční cesty

- obsahuje základní modul pro sledování

-

Aktuální přehled o stavu vozidel v reálném čase na kvalitním mapovém podkladu

polohy, knihy jízd, diety ČR a zahraničí atd.

-

Historie pohybu vozidel zaznamenaná v mapách s možností exportu do Excelu

- jednoduchá instalace či výměna do

-

Možnost hlídání vozidel pro výjezd z povolených oblastí a tvorba vlastních oblastí

999,- Kč bez DPH/vozidlo

jiného vozidla (do 5 minut)
- další jednotky např. pro sledování spotřeby,

výběrem v mapách
-

Upozornění na překročení hranic

-

Dostupnost služby 24 hodin denně odkudkoliv

- jednorázová cena; pro více jak 5 vozidel

-

Propojení s moduly evidence vozidel a evidence řidičů

najednou je možné dohodnout individuální

-

Rozlišení pracovních/soukromých jízd

slevu

-

Rozlišení práv pro přístup k jednotlivým vozidlům a provádění změn

Cena provozu GPS vč. dalších
modulů:

-

Vzdálené vyčítání tachografů (jiný druh jednotky než OBD)

identifikace řidičů čipem, přepínání typu jízdy
atd. od 150,- Kč bez DPH za jednotku

159,- Kč bez DPH/měsíc

Jak systém funguje?
-

na naše servery, které je zpracovávají a vyhodnocují v aplikaci

- včetně roamingu po celé EU
- k provozu je nutné mít min. 1 uživatele

Do vozidla se zapojí OBD GPS jednotka se SIM kartou, která neustále posílá data

-

Do vozidla je možné dát i přenosné jednotky, které nevyžadují pevnou instalaci

aplikace eIntranet.net

Vyzkoušejte i dalších více jak 40 modulů

Cena provozu aplikace
eIntranet.net:

Zaregistrujte se na www.eintranet.net a vyzkoušejte naši aplikaci zdarma po dobu 3 měsíců

- od 25 Kč bez DPH/uživatele/měsíc

(při registraci zadejte kód zk90); 3-měsíční bezplatné testování se vztahuje pouze na provoz

- jednoduché a rychlé spuštění

aplikace eIntranet.net (pro fungování modulu sledování vozidel je nutné uhradit jednotku a

- aplikace obsahuje např. tyto moduly –

provoz GPS)

docházka, dovolená, výkazy práce, faktury

E-mail: info@eintranet.net

Tel: 222 762 776

Mobil: 777 187 283

přijaté či vydané, datové zprávy a další.

eIntranet.net – efektivní a přehledné řešení provozních záležitostí pro moderní firmy

www.eIntranet.net

