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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
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Από την θεωρία στην πράξη

Η ιδέα

Μια έξυπνη υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων σχεδιασμένη για εταιρική χρήση

Πως λειτουργεί

Το GPRS δίνει την δυνατότητα ελέγχου όλου του στόλου σας μέσω μια απλής 
εφαρμογής. Οι συσκευές εντοπισμού GPS μεταδίδουν συνεχώς δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον διαχειριστή της εταιρίας να έχει άμεση 
πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και λειτουργιών από κινητό, υπολογιστή και 

tablet.
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Πως λειτουργεί

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.
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Διαχείριση στόλου

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

προς το χρήστη εφαρμογή μας. Οι συσκευές εντοπισμού GPS της 

Skytrack, παρέχουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο και 

πρόσβαση σε μία ποικιλία εργαλείων διαχείρισης στόλου online. 

Άμεσες ειδοποιήσεις, αναφορές γεγονότων και ενημερώσεις σε 

κινητές συσκευές ή επιτραπέζιους υπολογιστές. 

Πλατφόρμα διαχείρισης στόλου GPRS

Εύκολο στη χρήση – Απλό στην εξοικείωση 



7

Οφέλη
Για τον επαγγελματία

Εντοπισμός οχημάτων σε 

πραγματικό χρόνο

Άμεσος εντοπισμός

Αναλυτικοί δείκτες, διαγράμματα και άλλα 

χρήσιμα στατιστικά για τον στόλο οχημάτων

Εικόνα στόλου

Λήψη αναλυτικών αναφορών (on 

demand ή on schedule)

Λήψη αναφορών

Ενεργή αντικλεπτική προστασία σε 

πραγματικό χρόνο με άμεσες ειδοποιήσεις

Αντικλεπτική προστασία

Όλα τα οχήματα σε μία εφαρμογή

Όλα σε ένα

Προηγμένος έλεγχος στόλου πιο εύκολα 

από ποτέ 

Απόλυτος έλεγχος
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Πολλαπλές Δυνατότητες

➢ Φωνητικά μηνύματα για άμεση 
επικοινωνία με τους οδηγούς

➢ Δυνατότητα λήψης feedback 
από τον πελάτη άμεσα και 
γρήγορα

➢ Ενημέρωση για την πορεία της 
παραγγελίας και την ώρα 
παράδοσης

➢ Καταγραφή της οδηγικής
συμπεριφοράς

➢ Προστασία φορτίων και έλεγχος 
παραδόσεων με ηλεκτρονική 
σφράγιση

➢ Απομακρυσμένη διαχείριση, 
αποθήκευση και διαβίβαση 
δεδομένων καρτών ταχογράφου

➢ Ολοκληρωμένο σύστημα 
κοστολόγησης δρομολογίων

➢ Καταγραφή του οικολογικού 
αποτυπώματος του στόλου
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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.

Διαχείριση Ψυχρής Αλυσίδας

Πιστοποιημένοι 
αισθητήρες υψηλής 

ακρίβειας

Αυτοματοποιημένη 
διαδικασία καταγραφής

Διαχείριση μέσω 
εφαρμογής 

Live ενημερώσεις 
θερμοκρασίας και 

υγρασίας

Άμεσες ειδοποιήσεις, 
προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες σας
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Απόλυτος έλεγχος θερμοκρασίας

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

Έλεγχος
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Προστασία φορτίων με ηλεκτρονική 
κλειδαριά 

Προστατέψτε τα φορτία σας και ελέγξτε τις παραδόσεις σας με την κλειδαριά GPS 
της Skytrack.  Με το λογισμικό διαχείρισης και με την κάρτα SIM παγκόσμιας 
κάλυψης, είναι δυνατός ο έλεγχος της κλειδαριάς από απόσταση.

✓Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

✓ Εξοπλισμένη με GPS, αναφέρει τη θέση του οχήματος και την κατάσταση της 
κλειδαριάς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει θέσεις και κατάσταση σε 
πραγματικό χρόνο, καθώς και αναφορές ανά όχημα και συνολικά.

✓ Τεχνολογία RFID για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 
Απομακρυσμένο κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ειδοποιήσεις αλλαγής κατάστασης σε 
push, email, viber, sms, κ.α.

✓ Με σχεδιασμό "Keyless" και δυνατότητα προσωποποιημένης κάρτας ID για να 
μην φοβάστε μήπως χάσετε τα κλειδιά.

✓ Σχεδιασμός βαρέως τύπου, παντός καιρού, ανθεκτική στη βροχή και την 
υγρασία 
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Οδηγική Συμπεριφορά

Το απότομο φρενάρισμα, η απότομη επιτάχυνση και η 
υπερβολική ταχύτητα αποτελούν απειλή για οδηγούς 
και πεζούς, οδηγούν σε αυξημένα λειτουργικά κόστη 
ενώ παράγουν περισσότερες εκπομπές καυσαερίων, 
επιδρώντας αρνητικά στο οικολογικό αποτύπωμα του 
στόλου.

Η λύση της Skytrack

Η Skytrack μέσω του Eco Driving
συλλέγει δεδομένα σχετικά με την 
οδηγική συμπεριφορά, 
βαθμολογώντας τους οδηγούς και 
ενημερώνει τον διαχειριστή του 
στόλου για παραβάσεις. 

Αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η 
οδική ασφάλεια, να αποτρέπονται τα 
ατυχήματα, να μειώνεται το κόστος 
συντήρησης και να αποφεύγονται 
αρνητικές επιπτώσεις στον πλανήτη
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Οικολογικό Αποτύπωμα Στόλου
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Παρακολούθηση 
στόλου

Σχεδιασμός 
διαδρομών

Διαχείριση 
κόστους

Ειδοποιήσεις και 
συναγερμοί

Αναφορές 
στόλου

Διαχείριση σε 
πραγματικό 

χρόνο

Οικολογικό 
αποτύπωμα 

στόλου

Οδηγική
συμπεριφορά

Κουμπί πανικούΔιαχείριση 
καυσίμων

Διαχείριση 
ψυχρής 

αλυσίδας

Αντικλεπτική 
προστασία

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας με λύσεις προσαρμοσμένες ειδικά 
για την εταιρεία σας

Δυνατότητες GPRS
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Εξατομικευμένες λύσεις 
Στη Skytrack ξέρουμε να ακούμε. Οι χρήστες μας είναι οι καλύτεροι συνεργάτες 
μας, γι’ αυτό και υλοποιούμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Ενεργητικό και παθητικό tracking

Έλεγχος δρομολογίων και παραδόσεων

Διαχείριση ψυχρής αλυσίδας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού fleet management

Διαβίβαση δεδομένων θέσης, αισθητήρων και γεγονότων σε λογισμικά τρίτων 

Ενσωμάτωση IoT αισθητήρων και τεχνολογιών επικοινωνίας



Επικοινωνήστε μαζί μας

Θεσσαλονίκη: 

Περικλέους 0, Κτήριο Spectra, Θέρμη, 

57001

2310365067 2102202603

Αθήνα:

Μέρλιν 7, Κολωνάκι, 10671


