
Soluția inteligentă pentru
managementul Flotei Dvs.

Control your fleet

Avantaje

Localizare prin  GPS 

Descărcare tahograf 

digital

Monitorizare consum 

combustibil

Suport FMS & CAN 

Comunicare prin GPRS şi 

Wireless

Identificarea şoferului

Senzori personalizaţi

Comunicaţie

Platformă online
Urmărire în timp real
Evenimente privind 
consumul timp real
Puncte de interes 
geografic (POI)
Monitorizarea flotei 
Evenimente predefinite şi 
personalizate
Rapoarte și notificări 
Măsurarea ROI a rutelor
Actualizări automate/de 
durată

hardware software
Online: acces uşor în orice moment, 
de la orice calculator, cu ajutorul unui 
browser.
Monitorizare în timp real: se 
cunoaşte starea şi poziţia curentă a 
tuturor vehiculelor dvs.
Descărcarea tahografului de la 
distanţă: descărcările solicitate se 
efectuează în mod automat la 
tahografele digitale şi pot fi generate 
o gamă largă de rapoarte 
Traseu detaliat: se pot vizualiza şi 
analiza date măsurate anterior, afişaj 
ce reprezintă corelaţia dintre trasarea 
exactă a rutei şi măsurători.
Personalizarea evenimentelor: prin 
predefinirea evenimentelor pentru 
măsurătorile relevante 
dumneavoastră, sistemul vă va furniza 
doar notificările necesare analizei 
respective.

EcoMotive proiectează şi dezvoltă sistemul 
telematic, pentru vehicule de diferite tipuri şi 
mărimi, capabil să măsoare şi să furnizeze 
informaţii în timp real privind vehiculul şi 
activităţile şoferului prin reţeaua GSM/GPRS 
utilizând poziţionare GPS.
Aplicaţia noastră Web procesează, analizează şi 
filtrează datele adunate într-un raport complet 
cu evenimente; oferă posibilitatea deciziilor 
informate şi corecte chiar şi cu resurse limitate 
de monitorizare.
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Alte Soluţii şi 
Servicii Ecomotive  

Suntem pe deplin conştienţi că orice produs necesită suport, conectivitate şi extensibilitate. 
Ca urmare ne îmbunătăţim produsul cu următoarele servicii:

Senzori personalizaţi pot fi conectaţi la sistem, interpretarea acestora fiind integrată în rapoartele 
aplicaţiei de management online.     

 (la sisteme ERP terţe): elementele de cost identificate de către soluţie pot fi exportate către Conectivitate
softul de contabilitate şi de administrare a resurselor.

 dacă prin natura sa, afacerea dvs. foloseşte metode specifice Personalizarea rapoartelor şi logica afacerii:
şi necesită o metrică personalizată, soluţia noastră poate fi personalizată pentru a aduna date şi genera 
rapoarte adecvate.

dacă personalul actual nu poate desfăşura activitatea de monitorizare a datelor Servicii de monitorizare: 
în timp real, vă putem ajuta prin identificarea evenimentelor, filtrarea avertismentelor false cât şi în luarea 
unei decizii informate. 

Echipamentele noastre mobile cu experienţă vă vor instala, configura şi vă Configurare/Instalare/Service: 
vor repara dispozitivele de urmărire de pe vehiculele dvs.
În cazul în care politica companiei Dvs. solicită o mai mare izolare a datelor măsurate, serverul care adună 
datele de urmărire poate fi instalat pe un server afllată în cadrul instituției Dvs.

FomcoGPS vă oferă soluţia 
de administrare a întregii 
flote prin localizare promptă, 
analiză inteligentă de date şi 
raportare directă.
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