
GPRS FLEET

Μια SMART πλατφόρμα για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων
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Διαχείριση Στόλου Σχεδιασμός Εφαρμογών

Internet of Things

Τηλεφωνικό κέντρο VOIP

Ανάπτυξη λογισμικού

H Skytrack είναι μια Ελληνική εταιρεία λογισμικού 

(Software as a Service) με βάση στη Θεσσαλονίκη. 

Ιδρύθηκε από επαγγελματίες του είδους με πολλά έτη 

εμπειρίας στο σχεδιασμό συστημάτων λογισμικού, 

τηλεμετρίας, ενσωματωμένων υπολογιστικών 

συστημάτων, επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων. Το 

λογισμικό μας είναι σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από 

εμάς, γεγονός που επιτρέπει να το προσαρμόζουμε στις 

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Ποιοι Είμαστε:
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Οι συνεργάτες μας

Delivering what’s next!
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Διαχείριση στόλου

Όλα σε ένα, με το GPRS! Έλεγχος στόλου εύκολα και αποδοτικά με τη φιλική 

προς το χρήστη εφαρμογή μας. Οι συσκευές μας εντοπισμού GPS παρέχουν 

πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, και πρόσβαση σε μία ποικιλία 

εργαλείων διαχείρισης στόλου online.

Άμεσες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις σε κινητό τηλέφωνο, tablet ή 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μείνετε συνδεδεμένοι με τα οχήματά σας, από 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη!

Πλατφόρμα διαχείρισης στόλου GPRS

Εύκολο στη χρήση – Απλό στην εξοικείωση 
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Χαρακτηριστικά GPRS

Ειδοποιήσεις

Λειτουργία Eco

Προσαρμοσμένες 
Ειδοποιήσεις

Ζωντανός 
Εντοπισμός

Διαχείριση Καυσίμου

Αναφορές

Συντήρηση

Απομακρυσμένος 
Έλεγχος

Έλεγχος Στόλου

Ηλεκτρονική 
Πληρωμή



6

Πως λειτουργεί:

Βήμα 1
Εγκατάσταση συστήματος 
εντοπισμού GPS από έναν 

εξειδικευμένο τεχνικό

Βήμα 2
Μετάδοση ζωντανού σήματος 

από τις συσκευές GPS στον 
λογαριασμό σας GPRS

Bήμα 3
Έλεγχος στόλου σε πραγματικό 

χρόνο μέσω κινητού τηλεφώνου, 
tablet, ηλεκτρονικού υπολογιστή
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Διαχείριση Στόλου
Εύκολα και αποδοτικά

H Skytrack προσφέρει μία μοντέρνα  λύση αιχμής, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τα κέρδη τους, να μειώσουν 

το υψηλό κόστος και να επιτύχουν πολύτιμη ευελιξία στις καθημερινές τους λειτουργίες.

Εντοπισμός οχήματος σε πραγματικό χρόνο

Άμεσες ειδοποιήσεις και alerts

Παγκόσμια κάλυψη

Λειτουργία Playback

Αναλυτικό αρχείο εντοπισμού

Εύκολη πρόσβαση με χρήση του GPRS λογαριασμού
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Αναφορές Στόλου
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον στόλο σας

Προσαρμοσμένες αναφορές
Προσαρμόστε τις αναφορές ειδικά 

στις ανάγκες σας

Φιλική εφαρμογή
Ελέγξτε τον στόλο σας εύκολα και 

αποτελεσματικά με τη φιλική προς το 

χρήστη εφαρμογή GPRS

Αυτοματοποιημένες αναφορές
Επιλέξτε ανάμεσα σε ημερήσιες, 

εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές, που 

αφορούν κάθε είδους δραστηριότητες 

του στόλου

Λήψη αρχείων
Εξαγωγή αρχείων σε οποιαδήποτε 

υποστηριζόμενη μορφή αρχείου

Από τη βασική αναφορά και την απλή ολοκλήρωση εργασιών έως την προηγμένη διαχείριση 

συντήρησης και τις εξατομικευμένες αναφορές, το GPRS σας παρέχει κάθε εργαλείο που 

χρειάζεστε για να βελτιώσετε τις δραστηριότητες του στόλου σας.
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Μείνετε συνδεδεμένοι με τον στόλο σας

Συντήρηση και ειδοποιήσεις

Υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 

θερμοκρασία κινητήρα, σ.α.λ. κινητήρα.

Υπέρβαση Ορίων

Απότομο φρενάρισμα, είσοδος ή έξοδος 

από προκαθορισμένα γεωφράγματα, 

υπερβολική κίνηση του οχήματος, 

ειδοποίηση ορίου χιλιομέτρων.

Vehicle movement

Ειδοποίηση προγραμματισμένης συντήρησης 

αυτοκινήτου, ποσοστό χιλιομέτρων που 

απομένουν σε συναγερμό

Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις

Ανεφοδιασμός οχήματος, υπερβολική 

κατανάλωση καυσίμου, συντήρηση, 

δυσλειτουργία κινητήρα

Καύσιμα και συντήρηση

Ξεπέρασε ο πελάτης το συμφωνημένο όριο χιλιομέτρων ανά μήνα; Είχε προγραμματιστεί έγκαιρα η 

απαραίτητη συντήρηση;  Λειτουργούν όλα όπως αναμένεται; Πότε και γιατί παρουσιάστηκε δυσλειτουργία 

του κινητήρα;

Η παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματός σας και η διασφάλιση της τήρησης των όρων της 

σύμβασης ανά πάσα στιγμή είναι μια σημαντική ανησυχία. Το GPRS προσφέρει την απάντηση σε αυτές και 

σε πολλές ακόμη ερωτήσεις, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε πτυχή της χρήσης ενός 

οχήματος!

Καύσιμα και συντήρηση
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Προστασία από κλοπή

Ο στόλος σας είναι πάντα ασφαλής με το GPRS. Υποστηρίζουμε μια ποικιλία
αντικλεπτικών ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, για να διασφαλίσουμε
την ασφάλεια των περιουσιακών σας στοιχείων σε 24/7 βάση.

Οι συσκευές εντοπισμού GPS που διαθέτουμε σάς επιτρέπουν να
παρακολουθείτε την κίνηση όλων των οχημάτων: πού βρίσκονται, πού
βρίσκονταν, πότε ξεκίνησαν το ταξίδι, πού σταμάτησαν και για πόσο καιρό
κ.λπ. Χρειάζεστε τρόπο να μπλοκάρετε το όχημά σας σε περίπτωση κλοπής;
Το immobilizer σας επιτρέπει να μπλοκάρετε το όχημά σας σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Για κάθε όχημα, θα σας δοθεί ένας μοναδικός κωδικός που
θα σας επιτρέπει να αποκλείσετε και να ξεμπλοκάρετε το σύστημα.
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Προσφέρετε πρόσθετες υπηρεσίες

Προσθέστε αξία στην επιχείρησή σας προσφέροντας στους πελάτες σας μια ολοκληρωμένη 

λύση διαχείρισης στόλου.

➢ Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστούς λογαριασμούς για τους πελάτες σας, να τους 

εκχωρήσετε οχήματα και να ενεργοποιήσετε μια ποικιλία λειτουργιών: Από απλή ζωντανή 

παρακολούθηση και αντικλεπτική προστασία, έως προηγμένη διαχείριση καυσίμων, 

εξατομικευμένες αναφορές και δρομολόγηση οχημάτων, το GPRS παρέχει όλα τα εργαλεία 

που απαιτούνται για τη βελτίωση την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κάθε σύγχρονου 

στόλου.

➢ Δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο χρέωσης για τους πελάτες σας και προσφέρετέ τους αυτό 

ακριβώς που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους.
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Διαχείριση Κόστους

Διασταυρώστε τα κόστη με τα γεγονότα και την πραγματική θέση GPS 

οχήματος. Δείτε πότε και σε ποιο σημείο έγινε η κάθε ενέργεια, όπως ο 

ανεφοδιασμός καυσίμων και φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων.

Διασταύρωση Πληροφοριών

Έχετε γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το 

στόλο σας – κόστος επισκευής και συντήρησης, κόστος άδειας κυκλοφορίας 

και υποχρεώσεων όπως έξοδα leasing, ασφάλιστρα κ.λπ. 

Υπολογισμός Απόδοσης

Πόσο κοστίζει ο στόλος σας ανά χιλιόμετρο;

Η πλατφόρμα GPRS σας παρέχει την δυνατότητα ολοκληρωμένης εγγραφής 

και ελέγχου κόστους των οχημάτων σας μέσα σε μία εφαρμογή.

Αναφορές απόσβεσης, εκπλήρωσης στόχων, εξόδων δρομολογίου, 

κόστους συντήρησης, πάγιων εξόδων και πολλά άλλα.

Αυτόματες Αναφορές

Εύκολη διαχείριση αποδείξεων και τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας 

GPRS, από όπου και αν βρίσκεστε.

Διαχείριση Εγγράφων

I

III

IV

II
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Εφαρμογή Χρήστη
Συνδεθείτε με τους πελάτες σας

➢ Οι πελάτες σας μπορούν να λαμβάνουν ζωτικής σημασίας ειδοποιήσεις σε 

πραγματικό χρόνο απευθείας στο τηλέφωνό τους με την εφαρμογή GPRS.

➢ Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων ειδοποιήσεων ή απλώς δημιουργήστε τις 

δικές σας! Χιλιόμετρα που απομένουν, χρήση καυσίμου, χρονοδιάγραμμα 

συντήρησης, ηλεκτρονικές πληρωμές και πολλές άλλες δυνατότητες είναι διαθέσιμες.

➢ Κρατήστε τους πελάτες σας ενήμερους ανά πάσα στιγμή με αυτοματοποιημένα 

μηνύματα.

➢ Προσφέρετε μια εξατομικευμένη εμπειρία παρέχοντάς τους τις ακριβείς πληροφορίες 

που χρειάζονται!

➢ Όχι άλλα μακροσκελή email! Οι πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζονται 

με έξυπνα γραφήματα, καθιστώντας τα εύκολα κατανοητά.
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Παρακολουθήστε τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησής σας σε 

πραγματικό χρόνο από οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου

Ζωντανή Παρακολούθηση

Αποκτήστε πολύτιμες πληροφορίες και 

στατιστικά στοιχεία για ολόκληρο τον 

στόλο του αυτοκινήτου σας.

Fleet Insights

Λάβετε προσαρμοσμένες αναφορές 

σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της 

χρήσης του στόλου σας

Αναλυτικές Αναφορές

Αντικλεπτική προστασία σε πραγματικό 

χρόνο με άμεσες ειδοποιήσεις και 

τηλεχειριστήριο του οχήματος

Αντικλεπτική προστασία

Δυναμώστε την επιχείρησή σας με 

την εφαρμογή GPRS

Ολα σε Ένα

Ο πλήρης έλεγχος του στόλου σας δεν 

ήταν ποτέ ευκολότερος

Πλήρης Έλεγχος

Χαρακτηριστικά Πελατών
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Οδήγηση Eco

Χαρακτηριστικά Πελατών

Απότομο φρενάρισμα

Συνολική κατανάλωση 
καυσίμου

Θερμοκρασία 
Κινητήρα

Υπέρβαση ορίου 
ταχύτητας

Ρελαντί

Υψηλές στροφές 
κινητήρα

Παρέχετε στους πελάτες σας ένα εργαλείο για να παρακολουθούν και να βοηθούν 

τους οδηγούς τους να βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά. Η οικολογική 

οδήγηση GPRS μπορεί να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 10% στο κόστος των καυσίμων 

και να μειώσει τις εκπομπές αερίων, καθιστώντας το πραγματικό πλεονέκτημα για κάθε 

επιχειρηματικό στόλο.
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Δυναμώστε την επιχείρησή σας

➢ Το GPRS είναι μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα διαχείρισης στόλου που σας επιτρέπει να 

διατηρείτε υπό έλεγχο κάθε πτυχή του στόλου σας ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος.

➢ Από απλή ζωντανή παρακολούθηση και αντικλεπτική προστασία, έως λειτουργίες όπως 

προηγμένες αναφορές, ειδοποιήσεις συντήρησης και οικολογική οδήγηση, το GPRS είναι ένα 

πλήρως προσαρμόσιμο επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο κατάλληλο για κάθε σύγχρονη 

ανάγκη.

➢ Προσφέρετε πρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες σας με το GPRS. Δημιουργήστε λογαριασμούς 

πελατών, εκχωρήστε οχήματα, επεξεργαστείτε δικαιώματα και ορίστε το δικό σας 

προσαρμοσμένο πρόγραμμα χρέωσης! Αφήστε τους πελάτες σας να επωφεληθούν πλήρως από 

την πλατφόρμα διαχείρισης στόλου GPRS και να ενισχύσουν την επιχείρησή τους 

χρησιμοποιώντας το στόλο και τις υπηρεσίες σας!

Όλα σε ένα με GPRS



Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη: 

Περικλέους 0 (Κτήριο Spectra), 57001

+30 2310365067 +30 2102202603

Αθήνα:

Μέρλιν 7, Kολωνάκι, 10671


