
GPRS FLEET PLATFORM

Σχεδιασμένο για να σας παρέχει 
τον απόλυτο έλεγχο του στόλου 

σας

Έξυπνα – Γρήγορα – Απλά

Εύκολο στην χρήση και 
προσαρμόσιμο στις δικές σας 

ανάγκες !

Όλα τα οχήματα σε μία πλατφόρμα!
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Ποιοι είμαστε

Η Skytrack είναι μια ελληνική εταιρεία υπηρεσιών 

λογισμικού (SaaS), με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε 

από επαγγελματίες του κλάδου, με πολυετή εμπειρία σε 

σχεδιασμό συστημάτων λογισμικού, τηλεμετρίας, 

ενσωματωμένων συστημάτων πληροφορικής, 

επικοινωνιών, σχεδιασμό βάσης δεδομένων και στην 

εφαρμογή αυτών.

Διαχείριση Στόλου Σχεδιασμός Εφαρμογών

Internet of Things

VOIP Κέντρο Επικοινωνίας

Ανάπτυξη Λογισμικού
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Οι συνεργάτες μας

Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης…
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Διαχείριση Στόλου

Eco Mode

Ειδοποιήσεις Διαχείριση

Ταχογράφος

Εντοπισμός

Συντήρηση

Δρομολόγηση Ψυχρή Αλυσίδα

Έλεγχος Καυσίμων

Προφίλ Οδηγού
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Βήμα 1ο

Εγκατάσταση των συσκευών GPS 
tracker από πιστοποιημένο 

συνεργάτη της Skytrack.

Βήμα 2ο

Οι συσκευές μεταδίδουν 
συνεχώς δεδομένα θέσης των 
οχημάτων και άλλες μετρήσεις 

στην πλατφόρμα GPRS.

Βήμα 3ο

Διαχειριστείτε τον στόλο σας σε 
πραγματικό χρόνο από 

υπολογιστή, smartphone και 
tablet.

Πως Λειτουργεί
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Διαχείριση στόλου

Έξυπνα-Γρήγορα-Απλά

Το GPRS σας επιτρέπει να ελέγχετε ολόκληρο τον στόλο σας μέσω μιας 

απλής εφαρμογής. Οι συσκευές εντοπισμού GPS μεταδίδουν συνεχώς 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον διαχειριστή της εταιρίας 

να έχει άμεση πρόσβαση σε πληθώρα λειτουργιών στο διαδίκτυο, από κινητό, 

υπολογιστή και tablet.

GPRS Fleet Management Platform



7Παρακολούθηση Στόλου

Μέσω της πλατφόρμας GPRS, έχετε τον απόλυτο έλεγχο του στόλου οχημάτων  

σας από όπου και αν βρίσκεστε. Πλέον μπορείτε να απαντήσετε σε δύσκολα 

ερωτήματα όπως:

I
Που βρίσκονται τα οχήματα;

Ποια είναι η ταχύτητα του οχήματος;

Σε ποια θέση βρισκόταν τα οχήματα πριν λίγο;

Ποια είναι η κατεύθυνσή τους τώρα;

Πότε ξεκίνησαν το δρομολόγιο τους;

III

IV

II

V

Όλα τα οχήματα σε μία εφαρμογή

Η παρακολούθηση GPRS λειτουργεί σε 24ώρη βάση, καταγράφοντας συνεχώς 

κάθε δεδομένο που μεταδίδουν οι συσκευές στο ιστορικό. Ο διαχειριστής έχει 

άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε 

μορφή ιστορικού των 3 τελευταίων μηνών, ενώ έχει και την δυνατότητα να τα 

εξάγει σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη μορφή αρχείου.
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Fleet Management
Έξυπνα – Γρήγορα - 

Απλά

H Skytrack παρέχει όλα όσα χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση για να αυξήσει τα κέρδη και την αποτελεσματικότητά της, 
καταργώντας τα υψηλά κόστη και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ευελιξία σε όλες τις λειτουργίες της.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Άμεσες ειδοποιήσεις και αναφορές

Δυνατό σήμα σε όλο τον κόσμο

Αναλυτικό ιστορικό για κάθε όχημα

Στάσεις και γεγονότα ταξιδιού

Άμεση πρόσβαση μέσω εφαρμογής
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50%
60%

70%
80%

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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Αναφορές Στόλου
Όλα σε μία εφαρμογή

Προσαρμοσμένη Πληροφόρηση
Προσαρμόστε τις αναφορές 

σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες 

User – Friendly Λογισμικό
Διαχειριστείτε τον στόλο εύκολα και 

γρήγορα χωρίς περίπλοκες διαδικασίες

Αυτόματες Αναφορές
Δυνατότητα επιλογής ημερήσιων, 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών 

απευθείας στο email σας

Εξαγωγή αρχείων
Εξάγετε τα αρχεία που σας ενδιαφέρουν σε 

πληθώρα υποστηριζόμενων μορφών

Από θεμελιώδης αναφορές έως επιλεγμένα θέματα, από την απλή αναφορά 

ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι την προηγμένη διαχείριση καυσίμων, το GPRS 

παρέχει όλες τις αναφορές που χρειάζεστε!
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Σχεδιασμός Διαδρομής
Βελτιστοποιήστε την δρομολόγηση του στόλου σας

✔ Αυξήστε την αποδοτικότητα του στόλου σας

✔ Αποκτήστε απόλυτο έλεγχο του στόλου

✔ Κατανοήστε τις δυνατότητες και τα όρια του στόλου σας

✔ Βελτιστοποιήστε την δρομολόγηση και τις εργασίες σας

✔ Μειώστε την κατανάλωση καυσίμων

Δημιουργία
Δημιουργήστε προορισμούς 

και διαδρομές 

Σύνδεση
Συνδέστε τις διαδρομές με 

επιλεγμένα οχήματα και 

οδηγούς

Ανάθεση
Δημιουργήστε απευθείας 

δρομολόγια από συσκευές 

πλοήγησης

Εκτίμηση
Λάβετε εκτιμώμενους 

χρόνους άφιξης των 

οχημάτων σε επιλεγμένους 

προορισμούς

Αναφορά
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες 

ειδοποιήσεις και αναφορές για 

κάθε γεγονός που σας ενδιαφέρει

Το GPRS σας επιτρέπει να εντοπίσετε πιθανές αποκλίσεις του σχεδίου, να 
κατανοήσετε τους λόγους στους οποίους οφείλονται και να αντιδράσετε άμεσα 
δημιουργώντας νέο πλάνο διαδρομής! Οι μέρες που απαιτούσαν χρονοβόρα 
τηλεφωνήματα με τους οδηγούς για ενημέρωση και οδηγίες, ανήκουν οριστικά 
στο παρελθόν. Διαχειριστείτε τα πάντα από παντού, με ένα κλικ!
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Σχεδιασμός Διαδρομής
Εντοπίστε το πλησιέστερο όχημα

Εκχωρήστε εργασίες σε πραγματικό χρόνο και σε οποιοδήποτε όχημα, 
χρησιμοποιώντας την αυτόματη εύρεση πλησιέστερου διαθέσιμου οχήματος. Το 
GPRS σας παρέχει σε λίστα τα κοντινότερα διαθέσιμα οχήματα που μπορούν να 
αναλάβουν ένα νέο δρομολόγιο.

Η απόσταση από το στόχο, ο απαιτούμενος χρόνος ταξιδιού και η αναμενόμενη 
ώρα άφιξης ανά όχημα είναι αυτόματες ενδείξεις που θα σας προσφέρουν ό,τι 
χρειάζεστε για την λήψη της καλύτερης δυνατής απόφασης. Επίσης δίνονται 
πληροφορίες όπως το προφίλ οδήγησης του οδηγού και οι ενδείξεις ταχογράφου. 

Αν ο οδηγός αδυνατεί να εκπληρώσει το δρομολόγιο στο εκτιμώμενο χρονικό 
πλαίσιο (λόγο περιορισμών νομοθεσίας), το GPRS θα αφαιρέσει το όχημα από 
την αυτόματη λίστα.

❖ Διαθεσιμότητα και τύπος οχήματος ανά περιοχή
❖ Απόσταση από τον στόχο και εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού
❖ Εκτίμηση κόστους εργασίας/ προ κοστολόγηση δρομολογίου
❖ Δυνατότητα εκχώρησης εργασιών σε πραγματικό χρόνο
❖ Αποστολή λεπτομερών οδηγιών στους οδηγούς

✔ Ανακαλύψτε την καλύτερη λύση για κάθε πιθανό σενάριο
✔ Βελτιώστε τους χρόνους παράδοσης
✔ Αναβαθμίστε την παροχή υπηρεσιών σας
✔ Μειώστε το κόστος και τις πιθανές καθυστερήσεις
✔ Αυξήστε την αποδοτικότητα του στόλου σας
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Ποιος οδηγεί το όχημά σας;

Προφίλ Οδηγού

V
S

Μπρελόκ -Πομπός

Κωδικός 
Αναγνώρισης

Συσκευή 
Ανάγνωσης

Ανάγνωση Πομπού

Εκκίνηση 
Καταγραφής

Κάρτα Οδηγού

Προφίλ Οδηγού

Ταχογράφος

Ανάγνωση  Κάρτας

Εκκίνηση 
Καταγραφής

Εάν τα οχήματά σας χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς οδηγούς, τότε χρειάζεστε 

έναν τρόπο για να γνωρίζετε πότε οι οδηγοί αλλάζουν όχημα, τόσο για λόγους 

επικοινωνίας, ανάθεσης καθηκόντων και καταγραφής ενεργειών, όσο και για την 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Button ID
Ένα μπρελόκ – πομπός 

με κωδικό αναγνώρισης

RFID 
CardΤαυτοποίηση οδηγού 

μέσω ταχογράφου

Το GPRS λαμβάνει απευθείας δεδομένα ταυτοποίησης του οδηγού από τον ταχογράφο ή 

άλλη συμβατή συσκευή ταυτοποίησης, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που δεν γίνει ή αποτύχει η αναγνώριση του οδηγού πριν την εκκίνηση του 

οχήματος, το GPRS μπορεί να ειδοποιήσει τον διαχειριστή στόλου με την μορφή 

συναγερμού. 
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Εύκολη και άμεση ενημέρωση

Αυξήστε την αποδοτικότητα των οχημάτων σας παρέχοντας στους οδηγούς σας, μέσω της 

εφαρμογής, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  και ενημερώσεις για την διαδρομή τους. 

I
Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

Προκαθορισμένες διαδρομές

Εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής

Μέση και μέγιστη ταχύτητα

Χιλιόμετρα ανά δρομολόγιο

III

IV

II

V

VI
Κατανάλωση καυσίμου

Χρόνος ανάθεσης και εκπλήρωσης εργασιών
VI
I

VI
II

Ηλεκτρονική χρήση συνοδευτικών εγγράφων

Ώρες οδήγησης και χρόνος ρελαντί

Ενδείξεις ταχογράφου

Σκορ οδηγού (eco-score)

Ενδείξεις RPM και θερμοκρασίας μηχανής

X

XI

IX

XI
I

XI
II

Θερμοκρασία θαλάμου

Αναφορές ωρών οδήγησης
XI
V
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Εφαρμογή Οδηγού
Εύκολη και άμεση ενημέρωση

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής με το GPRS. Όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα σε μία πλατφόρμα!

Προσθήκη σημειώσεων από οδηγό και παραλήπτη

Υπογραφές παράδοσης μέσα από την εφαρμογή

Αυτόματη ολοκλήρωση εργασίας μετά την υπογραφή

Όλα τα αρχεία διαθέσιμα στο cloud

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

Τα πάντα με ένα κλικ
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Η αποτελεσματική επικοινωνία κάνει την διαφορά

Οδηγός

Ο οδηγός λαμβάνει κάθε νέα εργασία στο tablet του, μαζί με άλλες 

πληροφορίες όπως αποστέλλονται από τον υπεύθυνο διαχείρισης 

στόλου. Η εφαρμογή είναι απλή και εύχρηστη, επιτρέποντας στους 

οδηγούς να διαχειρίζονται ευκολά τις εργασίες τους χωρίς να 

απαιτείται μεγάλος χρόνος εκμάθησης.

Υπεύθυνος διαχείρισης στόλου

Ο υπεύθυνος διαχείρισης μπορεί να αναθέσει άμεσα εργασίες σε 

κάθε όχημα ξεχωριστά, μαζί με όλα τα έγγραφα  που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Η παρακολούθηση των 

οχημάτων και οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο του παρέχουν 

όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιδράσει άμεσα και 

αποτελεσματικά σε περιπτώσεις ανάγκης.
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Μειώστε το κόστος – Αυξήστε την απόδοση

Eco 
Driving

Εφαρμόζοντας το σύστημα eco-driving, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 10% του κόστους κατανάλωσης 

καυσίμου σας! Η χρησιμότητά του επεκτείνεται και στην σημαντική μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίου 

καθώς και των προβλημάτων συντήρησης οχημάτων. Με την λειτουργία eco-driving μπορείτε να βοηθήσετε 

τους οδηγούς σας να βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος για 

την επιχείρησή σας. Ενδεικτικά, οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν:

Απότομη Εκκίνηση ή 
Φρενάρισμα

Συνολική Κατανάλωση 
Καυσίμου

Θερμοκρασίες 
Κινητήρα

Υπέρβαση Ορίων 
Ταχύτητας

Χρόνος Ρελαντί

Υπέρβαση Ορίων RPM 
Μηχανής 
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Go 
Green

Eco 
Driving

Δημιουργήστε το δικό σας σύστημα μέτρησης
Δημιουργώντας το δικό σας σύστημα eco driving, βοηθάτε τους οδηγούς σας να γίνουν 

καλύτεροι και πιο αποδοτικοί, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη καυσίμων και συντήρησης 

του στόλου σας. 

Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Βήμα 4ο

Βήμα 4ο
✔ Μειώστε τα κόστη καυσίμου και 

συντήρησης

✔ Αυξήστε την αποτελεσματικότητα 

του στόλου σας

Βήμα 2ο
✔ Εκπαιδεύστε τους οδηγούς σας με 

βάση τα κριτήρια που θέσατε

✔ Δημιουργήστε προσαρμοσμένες 

μετρήσεις και ειδοποιήσεις

Βήμα 3ο
✔ Εξαλείψτε τις «κακές» οδηγικές 

συνήθειες των οδηγών

✔ Ανταμείψτε τους καλύτερους 

οδηγούς σας

Βήμα 1ο
✔ Καθορίστε τα κριτήριά οδηγικής 

συμπεριφοράς

✔ Οριοθετήστε τις μεταβλητές που 

θεωρείτε πολύτιμες
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…όταν υπάρχει απόκλιση από το πλάνο

Ειδοποιήσεις και Συναγερμοί

I

III

IV

II

Ταχύτητας, θερμοκρασίας κινητήρα, θερμοκρασίας θαλάμου, 

RPM μηχανής.

Υπέρβαση ορίων

Απότομο φρενάρισμα/επιτάχυνση, είσοδος και έξοδος από 

προκαθορισμένες ζώνες, κίνηση οχήματος χωρίς έγκριση.

Κίνηση οχήματος

Κατάσταση ρελαντί, καθυστέρηση δρομολογίου, άνοιγμα πόρτας, 

αποτυχία ταυτοποίησης οδηγού, συναγερμός πανικού

Προσαρμοσμένη πληροφόρηση

Ανεφοδιασμός καυσίμου και υπερβολική κατανάλωση, συντήρηση 

οχήματος, δυσλειτουργία κινητήρα, προγραμματισμένη συντήρηση

Καύσιμα και συντήρηση

Η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και η σωστή λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να σας 

γλυτώσει από σημαντικά προβλήματα και κόστη. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα GPRS, οι διαχειριστές σας έχουν 

πρόσβαση σε ένα ευρύ πλαίσιο αυτόματων ειδοποιήσεων, πλήρως προσαρμόσιμο, για να τους βοηθήσουν να 

διαχειριστούν οποιαδήποτε κατάσταση την στιγμή που συμβαίνει. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά:



20

Διαχείριση Καυσίμων
Ο έλεγχος στο χέρι σας

Όταν η κατανάλωση καυσίμου ενός οχήματος αποκλίνει από το κανονικό ή δεν συσχετίζεται με την 

συνολική απόσταση που διανύθηκε, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλυφθεί η αιτία 

του προβλήματος  χωρίς την χρησιμοποίηση των κατάλληλων εργαλείων. Μια σημαντική απόκλιση 

μπορεί να οφείλεται σε κλοπή καυσίμου, μη εξουσιοδοτημένη χρήση του οχήματος, μηχανικό 

πρόβλημα ή άλλους παράγοντες.

Το GPRS προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την διαχείριση καυσίμων και τον εντοπισμό 

σφαλμάτων, συγκρίνοντας τα επίπεδα καυσίμου των οχημάτων με τα δεδομένα κατανάλωσης και 

άλλες εγγραφές (όπως ανεφοδιασμού σε πρατήριο). Επιπλέον, το GPRS παράγει αυτόματες 

ημερήσιες αναφορές κατανάλωσης καυσίμου, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν να 

αναδείξουν κάθε πρόβλημα με ακρίβεια.
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Ι) Αναχώρηση οχήματος
Το GPRS καταγράφει την στάθμη 

καυσίμου του οχήματος την στιγμή 

της αναχώρησης

ΙΙΙ) Ανεφοδιασμός
Κάθε απότομη μεταβολή αύξησης 

ή μείωσης της στάθμης καυσίμου 

καταγράφεται με ακριβής 

γεωγραφική τοποθεσία και ώρα 

συμβάντος

 V) Γεγονότα
Το GPRS δημιουργεί άμεσες ειδοποιήσεις για 

γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε 

υπερβολική κατανάλωση καυσίμου, όπως η 

απότομη επιτάχυνση και η υπέρβαση ορίων 

ταχύτητας

ΙΙ) Πρόβλεψη Κατανάλωσης
Το GPRS κάνει μια εκτίμηση 

κατανάλωσης καυσίμου για το 

δρομολόγιο του οχήματος 

ΙV) Αδράνεια
Ο χρόνος που το όχημα παραμένει σε 

κατάσταση «ρελαντί» καταγράφεται, ενώ 

μπορεί να σταλεί και άμεση ειδοποίηση στον 

διαχειριστή στόλου

VI) Ημερήσια Αναφορά
Στο τέλος της ημέρας, το GPRS 

δημιουργεί αυτόματα μια λεπτομερή 

αναφορά καυσίμου, επιτρέποντας τον 

έλεγχο και την αντιπαραβολή στοιχείων 

της διαδρομής
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Διαχείριση Ψυχρής Αλυσίδας

Η καταγραφή των θερμοκρασιών θαλάμου κατά την μεταφορά φορτίων 

όπως τροφίμων και φαρμάκων αποτελεί πλέον μια τυπική προδιαγραφή 

για τις επιχειρήσεις του χώρου. Το GPRS δίνει την δυνατότητα 

παρακολούθησης και καταγραφής των θερμοκρασιών θαλάμου σε 

πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του θερμογράφου ή άλλων 

εγκατεστημένων συσκευών μέτρησης θερμοκρασίας.
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Απόλυτος έλεγχος θερμοκρασίας

Διαχείριση Ψυχρής Αλυσίδας

Αυτοματοποιημένη καταγραφή 

θερμοκρασιών σε πραγματικό χρόνο

Καταγραφή
Αναλυτικοί δείκτες, διαγράμματα και 

αναφορές θερμοκρασίας

Ανάλυση

Λήψη δεδομένων απευθείας από 

τον εγκέφαλο του οχήματος

Λήψη
Ειδοποιήσεις αλλαγών 

θερμοκρασίας και ανοίγματος 

πόρτας θαλάμου

Ειδοποίηση

Συμβατό με ταχογράφους και 

θερμογράφους Euroscan & 

Transcan

Συμβατότητα
Απόλυτος έλεγχος με πληθώρα 

αυτόματων αναφορών

Έλεγχο
ς
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Απλό και αποτελεσματικό

Οι οδηγοί βρίσκονται συχνά σε ευάλωτη θέση λόγω της φύσης της εργασίας τους. 
Όταν δεν υπάρχει χρόνος για μια κλήση κινδύνου ή για άλλο τρόπο επικοινωνίας, 
ένα απλό κουμπί πανικού μπορεί να κάνει την διαφορά.

Εύκολο στην εγκατάσταση και ακόμα πιο απλό στην χρήση, το κουμπί πανικού 
λειτουργεί σαν εγγύηση: μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά είναι καλύτερα να υπάρχει 
αν παραστεί ανάγκη.

Με το πάτημα του κουμπιού, ενεργοποιείται ένας συναγερμός έκτακτης ανάγκης, ο 
οποίος ενημερώνει τον διαχειριστή του στόλου για την κατάσταση. Η ακριβής θέση 
του οχήματος, το προφίλ οδηγού, η ώρα και άλλες σημαντικές πληροφορίες 
καταγράφονται και εμφανίζονται αυτόματα.



Σύνοψη

Παρακολούθηση 
στόλου

Σχεδιασμός 
διαδρομών

Διαχείριση 
κόστους

Ειδοποιήσεις και 
συναγερμοί

Αναφορές στόλου

Εφαρμογή 
οδηγού

Διαχείριση σε 
πραγματικό 

χρόνο

Eco driving

Προφίλ οδηγού

Κουμπί πανικού

Διαχείριση 
καυσίμων

Διαχείριση 
ψυχρής αλυσίδας

Η πλατφόρμα μας αναβαθμίζεται συνεχώς με νέες λειτουργίες προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας 
παρέχουμε την πιο πλήρη, εύχρηστη και αξιόπιστη πλατφόρμα διαχείρισης στόλου – την καλύτερη λύση στην 
αγορά!



Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεσσαλονίκη: 

Περικλέους 0, Κτήριο Spectra, Θέρμη, 57001

2310365067 2102202603

Αθήνα: 

Μέρλιν 7, Κολωνάκι, 10671

https://gprs.store

https://skytrack.gr

info@skytrack.gr


