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Διαχείριση Στόλου Σχεδιασμός Εφαρμογών

Internet of Things

VOIP Κέντρο Τηλεφωνίας

Ανάπτυξη Λογισμικού

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.

Ποιοι είμαστε
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Οι Συνεργάτες μας

Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης!
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Τι προσφέρουμε
Πλατφόρμα 
Διαχείρισης

Υποστήριξη

Παγκόσμια 
Κάλυψη

Συνδεσιμότητα

Προσαρμοσμένες 
Λύσεις

Cloud VPN
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Global SIM Πλατφόρμα

Η Skytrack ειδικεύεται στον τομέα της συνδεσιμότητας M2M (Machine-to-Machine)  

και IoT (Internet of Things). Με πολυετή εμπειρία στον τομέα του IoT και 

προσαρμοσμένων λύσεων, παρέχουμε την καλύτερη πλατφόρμα διαχείρισης SIM  

στην αγορά!

Επιλέγοντας την Skytrack, έχετε ένα πάροχο για να καλύψετε όλες τις ανάγκες M2M 

επικοινωνίας. Προσφέροντας μια σειρά από μοναδικές δυνατότητες, η πλατφόρμα 

SIM της Skytrack προσθέτει αξία, αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε εσάς και στους 

πελάτες σας.



6Εφαρμογές SIM Πλατφόρμας 

Καταστήματα

ΟχήματαΠληρωμές

Ασφάλεια Συσκευές Σπιτιού

Έξυπνες Πόλεις

Παραγωγή

Γεωργία

Αθλήματα

Ξενοδοχεία

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια
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Χαρακτηριστικά

Οικονομική λύση για όλους
Οικονομία

Πάνω από 200 χώρες και 650 

πάροχοι δικτύου διαθέσιμοι

Παγκόσμια Σύνδεση

Δημιουργήστε ειδοποιήσεις και 

αναφορές για κάθε λειτουργία που 

σας ενδιαφέρει

Προσαρμοσμένες Αναφορές
24/7 διαθεσιμότητα για όλους τους 

συνεργάτες μας

Συνεχής Υποστήριξη

Ασφαλής σύνδεση δικτύου
Ασφάλεια

Δεν χρειάζεται εκπαίδευση
Εύκολη Χρήση
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Οι Global SIM κάρτες μας μπορούν να εφαρμοστούν σε πληθώρα ρόλων, όπως 

στο IoT και την M2M επικοινωνία, προσθέτοντας αξία και ευελιξία σε κάθε 

τομέα. Συγκεκριμένα, παρέχουν:

I
Συνεχή και άμεση ροή δεδομένων σε μεταξύ των συσκευών και τις 

πλατφόρμας. 

III

II
Αυτόματη σύνδεση με τον ισχυρότερο πάροχο σήματος δικτύου σε 

πάνω από 200 χώρες, χωρίς έξτρα κόστος. 

Εύκολη και απλή διαδικασία χρήσης, καθώς όλες οι λειτουργίες 

γίνονται αυτόματα χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστές πληρωμές.

Πως λειτουργεί

Για παράδειγμα, μία συσκευή GPS tracker με ενσωματωμένη global SIM μπορεί να 

παρακολουθεί την κίνηση ενός οχήματος και να αποστέλλει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο 

από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Κατά την μετάβαση από μια περιοχή (ή χώρα) σε άλλη, η 

κάρτα Global SIM συνδέεται αυτόματα και χωρίς καμία χρέωση με τον ισχυρότερο πάροχο στο 

τοπικό δίκτυο.
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Προηγμένος Έλεγχος

Skytrack Πλατφόρμα Διαχείρισης
Όλα σε ένα

Συνδεσιμότητα SIM
Παγκόσμια κάλυψη δικτύου, χωρίς 

επιπλέον χρεώσεις

Εύκολη Χρήση
Απλοποιήστε την διαδικασία 

διαχείρισης καρτών

Επιλογές Χρέωσης
Ελέγξτε κάθε πτυχή της χρήσης σας, με 

επιλογές χρέωσης, πληρωμών και 

ακριβή έλεγχο κόστους

Αυτόματες Αναφορές
Λάβετε λεπτομερείς αναφορές για 

την χρήση κάθε κάρτας συνολικά 

αλλά και ξεχωριστά

Χρήστες και Ρόλοι
Δημιουργήστε χρήστες, αναθέστε 

ρόλους και δικαιώματα
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Χαρακτηριστικά

Με την πλατφόρμα διαχείρισης Skytrack, έχετε πρόσβαση σε όλες τις SIM που διαχειρίζεστε, 

ανά πάσα στιγμή και από όλο το κόσμο. Διαχειριστείτε τα πάντα με ένα κλικ!

Γρήγορη 
ΠρόσβασηΕύκολη πρόσβαση από όλο 

το κόσμο

Φιλτραρισμένη Αναζήτηση
Αναλυτική προβολή καρτών 

SIM με πληθώρα χρήσιμων 

φίλτρων

Εύκολη Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε και 

απενεργοποιήστε κάρτες με 

ευκολία

Επιλογές IP
Επιλέξτε μεταξύ στατικών 

και δυναμικών IP

SMS Λειτουργία
Δυνατότητα  αποστολής 

SMS εντολών σε κάθε κάρτα

Προσαρμοσμένες Αναφορές
Δείτε τις αναφορές σας online, 

με δυνατότητα αποθήκευσης 

για μελλοντική χρήση
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III

II

I

Συνδεσιμότητα

Πάνω από 650 διαθέσιμα δίκτυα 

σε 200 χώρες

Σχεδιάστε τα πάντα με ευκολία 

από την πλατφόρμα διαχείρισης

Δεν χρειάζεται ανοιχτή σύνδεση 

δεδομένων. Καλέστε κάθε κάρτα 

ξεχωριστά σε περίπτωση ανάγκης.

Γλιτώστε χρόνο και κόπο με τις αυτόματες 

διαδικασίες σύνδεσης και χρεώσεων

Έξυπνη Εφαρμογή

IV Αυτόματες Διαδικασίες

Παγκόσμια Κάλυψη

Ευέλικτες Λύσεις
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Μοναδικό Σύστημα Χρέωσης

70%Κάρτες SIM

50%Τιμολόγια

60%Χρήση Δεδομένων

55%Αναφορές 

Εύκολη 
διαχείριση

Η πλατφόρμα SIM της Skytrack διαθέτει ένα μοναδικό και απλό στην 

χρήση σύστημα χρέωσης, με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου και 

διαχείρισης. Ο ευέλικτος σχεδιασμός της επιτρέπει την εύκολη χρέωση 

των πελατών σας και αποτελεσματικό έλεγχο κόστους με ευέλικτες 

επιλογές πληρωμών. Για παράδειγμα, η χρέωση μπορεί να γίνει κατά την 

πρώτη σύνδεση, μετά από κάποιο ορισμένο διάστημα,  ή όταν γίνει 

υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου χρήσης δεδομένων.

Έξυπνα – Γρήγορα - Απλά



13Παγκόσμια Κάλυψη

Οι κάρτες SIM της Skytrack έχουν παγκόσμια σύνδεση, με πάνω από 650 

συνεργαζόμενα δίκτυα σε 200 χώρες. Οι κάρτες συνδέονται αυτόματα με 

το ισχυρότερο διαθέσιμο δίκτυο ανά περιοχή, χωρίς καμία έξτρα χρέωση.

America South America Africa Asia Pacific Europe

Υποστηριζόμενές Χώρες

Υποστηριζόμενα Δίκτυα

Συνδεσιμότητα

200

650

100%
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Ειδοποιήσεις και Συναγερμοί

I

III

II

Ρυθμίστε τις ειδοποιήσεις και τις αναφορές σύμφωνα με τις 

δικές σας ανάγκες

Προσωποποιημένη Εμπειρία

Λάβετε δεδομένα και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο 

στον υπολογιστή, το tablet και το κινητό σας.

Ροή Δεδομένων

Διαχειριστείτε τα πάντα σε δευτερόλεπτα, από όπου και αν 

βρίσκεστε.

Εύκολη Διαχείριση
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Αναφορές

Reports

Χρήση MB

Χρήση SMS

Πληρωμή καρτών

Ενεργές SIM

Λάβετε αναλυτικές αναφορές, από το σύνολο καρτών του 

λογαριασμού σας έως και για κάθε SIM ξεχωριστά. Δείτε όλες τις 

αναφορές σας εύκολα online, με δυνατότητα εξαγωγής και 

αποθήκευσης για διατήρηση ως αρχείο. 

77%

60%

65%

78%

Δημιουργήστε τις δικές σας αναφορές, προσαρμόστε τις 

ειδοποιήσεις σας, ρυθμίστε την συχνότητά τους και διαχειριστείτε 

τα πάντα με ευκολία μέσα από την πλατφόρμα της Skytrack.



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


