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Kaj je storitev EasyTracker?
EasyTracker je elektronski sistem, ki omogoča sledenje vašim premičninam. Z uporabo
zahtevnejših elektronskih tehnologij in našega znanja lahko v svojem podjetju spremenite
marsikaj.
EasyTracker je namenjen učinkovitemu zmanjšanju stroškov podjetja in hkrati povečanju
kvalitete storitev.

Kdo potrebuje EasyTracker storitev?
EasyTracker je odlična storitev za vsa podjetja, ki želijo
lasten, enostaven, učinkovit in poceni nadzor nad logistiko.
Celotna storitev EasyTracker je zelo prilagodljiva. Za
uporabo potrebujete zgolj osnovno poznavanje
računalnika. Uporabo centra EasyTracker priporočamo
vsem podjetjem z večjim številom nenadzorovanih
premičnin. Če se ukvarjate z






dostavo materialnih dobrin
večjo trgovino z lastnim voznim parkom
izposojevanjem avtomobilov
taxi službo
storitvijo, ki zahteva obisk strank

potem EasyTracker enostavno morate imeti. Tudi lastniki dražjih avtomobilov zmeraj bolj
pogosto uporabljajo sledenje in za njih je EasyTracker cenovno najugodnejša rešitev. Ker se
zavedamo, da imate specifične potrebe, se z EasyTrackerjem prilagodimo vašim zahtevam
in tako zagotovimo še večjo kakovost naše in vaše storitve. Zaradi različnih regij v katerih se
naše stranke nahajajo ponujamo EasyTracker v treh jezikih (slovenskem, hrvaškem in
angleškem).
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Prednosti, ki vam jih daje EasyTracker!
V storitvi EasyTracker so vključene mnoge funkcionalnosti, ki vam olajšajo delo.

Pregled trenutne lokacije vozil
Podjetja z lastno dostavo lahko kadarkoli preverijo, če se vsa njihova vozila nahajajo na
predvideni poti in v nasprotnem primeru takoj ukrepajo. Pregled lokacij vozil v realnem času
je uporaben tudi v primeru dodajanja nenačrtovanega obiska stranke, saj lahko hitro
poiščemo najbljižje vozilo in minimalno spremenimo njegovo pot.
Na zemljevidu si lahko poleg trenutne lokacije tudi ogledate prometne informacije in bližnje
voznike obvestite o nepričakovanih zastojih.
Izposojevalnice prevoznih sredstev se s storitvijo EasyTrack zavarujejo proti kraji. Z znano
trenutno lokacijo vsakega vozila se lahko prepreči marsikatero krajo. Pregled trenutne
lokacije tudi omogoča ugotavljanje, katera vozila so preveč oddaljena, da bi bila lahko
pravočasno vrnjena izposojevalnici in dovolj zgodnje odpravljanje takih problemov.

Zgodovina voženj z postanki
Podjetja si lahko na zemljevidu celega sveta ogledajo zgodovino voženj in postanke vozila.
Pri ogledu zgodovine voženj se z lahkoto nadzoruje:

nepredvidene postanke v bližnji okolici gostinskih objektov

prevelika števila kratkih postankov

pozni odhodi in zgodnji prihodi vozil v matično podjetje

učinkovitost potovanja

prevelika poraba goriva glede na prevoženo pot.
Pri vsakem postanku so v okolici jasno označene točke interesa (stranke, bencinske postaje,
gostinski objekti, turistične točke, ...) zaradi katerih se je vozilo verjetno ustavilo. Točke
interesa si lahko po potrebi dodajate na zemljevid sami in tako označite svoje stranke,
skladišča in ostale pomembne kraje. Za vsak postanek je tudi znan čas in trajanje.
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Poročila vozil
S storitvijo EasyTracker dobite tudi podrobnejša dnevna in mesečna poročila za vsako Vašo
premičnino. Na teh poročilih hitreje in bolj natančno vidite učinkovitost dela po posameznem
vozilu in ravnanje z vozilom.
Poročila med drugim prikazujejo
- število postankov glede na uro v dnevu ali dan v tednu
- razmerja med tipi postankov
- celotno prevoženo pot
- trajanje postankov glede na uro v dnevu ali dan v tednu
- seznam vseh postankov
- prevoženo razdaljo glede na uro v dnevu ali dan v tednu
- maksimalno in povprečno hitrost
- časovna obdobja gibanja vozila
- časi začetkov in koncev vseh voženj
- tiskanje na eno a4 stran.
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Urejanje voznega parka
Storitev EasyTracker Vam tudi omogoča pregled nad zavarovanjem, servisi in ostalimi
stroški. Vsi podatki o stroških se lahko avtomatsko osvežujejo v primeru uporabe magna
kartice. Na bližajoči redni servis ali podaljšanje zavarovanja Vas sistem EasyTracker
samodojno opozori. Prav tako lahko pregledate stroške na 100km prevožene poti za
posamezno vozilo in po potrebi primerno ukrepate.

Poročila interesnih točk
Za vsak vnaprej definiran objekt si lahko v obliki poročila tudi ogledate postanke zadnjih 31
dni in njihovo trajanje. Z takimi poročili dobite nadzor nad stiki z strankami in zanemarjanjem
nekaterih.
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Terenskim delavcem sistem EasyTracker z načrtovanjem obiskov prihrani ogromno časa. Za
vse vnaprej definirane objekte si lahko določijo datum predvidenega obiska in si kadarkoli
ogledajo realizacijo načrtovanih obiskov.

Potni nalogi
Z sistemom EasyTracker lahko tudi urejate potne naloge, ki so deloma že izpolnjeni na
podlagi gibanja vozil. Sistem EasyTracker Vam pri izdelavi potnih nalogov prihrani ogromno
časa in hkrati omogoči boljši pregled nad poslovanjem.
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Alarmi, dogodki in privatne vožnje vozil
Na primernih mestih se tudi izpisujejo alarmi in dogodki vozil. Ob prekoračitvi najvišje
dovoljene hitrosti vozila Vas sistem EasyTracker o tem obvesti.
Prav tako so po večjih mestih po območju Slovenije vnaprej določene točke in njihove
najvišje dovoljene hitrosti. V primeru prekoračitve hitrosti v bližini take točke se ta
prekoračitev tudi zabeleži in se uporabnike sistema EasyTracker primerno obvesti.

Izposojevalnice avtomobilov imajo na voljo alarm v primeru bližine mejnega prehoda. Z tem
opozorilom lahko izposojevalci avtomobilov opazijo morebitne kraje še hitreje.
Na sledilno napravo je možno priklopiti tudi senzorje za temperaturo, »sos« gumb in še
marsikej ostalega. Pri senzorju za temperaturo je na voljo alarm ob temperaturi zunaj
dovoljenega območja.
V primeru uporabe vozila v službene in privatne namene se lahko v vozilo tudi namesti
stikalo, ki onemogoči sledenje vozilu v primeru privatne vožnje.

Ogled lokacije vozil na mobilnem telefonu
Trenutno lokacijo in prirejeno zgodovino voženj tekočega dneva si lahko
ogledate tudi na praktično vsakemu mobilnemu telefonu z obiskom wap strani.
Tako pridobite nadzor nad vozili tudi ko ste na terenu in nimate dostopa do
osebnega računalnika.

Priklop dodatnih senzorjev in ostalih naprav
Vsaki premičnini opremljeni z enoto EasyTracker lahko po želji dodamo senzorje, ki beležijo
še marsikaj drugega poleg hitrosti, lokacije, časa in smeri. Za jadrnice in jahte ponujamo
senzorje za globino in naklon pri avtomobilih pa je zelo aktualen senzor za merjenje
temperature globoko zamrznjenih živil. Varnostnim službam vgradimo tudi panic stikalo, ki
nemudoma prikaže sprožen alarm na nadzornem centru.
Na enoto, ki omogoča sledenje vozilu, je možno tudi priklopiti prenosni računalnik in
sprejemati trenutno gps lokacijo.

Kako storitev deluje?
EasyTracker deluje s pomočjo enote, ki jo
strokovno vgradi naš avtoelektričar v vsako
nadzorovano premičnino. Enota prejema
podatke o njeni trenutni poziciji preko GPS
satelitov in jih posreduje preko GPRS
omrežja na strežnik.
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Naš strežnik ima dobljene lokacije shranjene in jih prikazujejo na portalu www.easytracker.si,
kjer si jih lahko vedno in povsod ogledate.
Najbolj pomemben del storitve EasyTracker je portal na katerem lahko kjerkoli in kadarkoli
uporabljate vse predhodno naštete funkcionalnosti. Na portalu lahko že sedaj brezplačno
nadzorujete nekatera naša že opremljena vozila, zato obiščite www.easytracker.si in
easyTracker preizkusite še v praksi.

Cena storitve EasyTracker
EasyTracker vam ponuja praktično vse, kar boste kadarkoli potrebovali za nadzor vozil in
uslužbencev. Za Vas smo pripravili več paketov sledenja, ki pa seveda ne opišejo naše
celotne ponudbe. Vedno smo odprti za nove predloge in za večja podjetja tudi ponujamo
integracijo elektronskega sledenja z obstoječimi
delovnimi procesi.

Osnovni paket
Osnovni paket je mišljen ljudem, ki potrebujejo le
osnovni nadzor nad vozili in želijo občasno preveriti
lokacijo svojih vozil.

Srednji paket
Srednji paket je namenjen podjetjem, ki želijo hitrejši nadzor nad vozili in strankami. Poleg
vseh funkcionalnosti osnovnega paketa še dnevna in mesečna poročila za vsako sledeno
vozilo.
Na poročilih so tabelarično in grafično predstavljeni podatki o postankih in vožnjah. Za vsak
postanek lahko z srednjim paketom hitreje pogledate čas, trajanje, tip in kraj postanka. Tudi
za vsako vožnjo lahko vidite skupno prevoženo pot, največjo hitrost, povprečno hitrost in še
marsikaj drugega.
V srednjem paketu so prav tako vključena poročila interesnih točk z pomočjo katerih lahko
hitro izboljšate prodajo in zadovoljstvo strank.

Višji paket
Višji paket priporočamo vsem podjetjem, ki želijo izboljšati logistiko svojega voznega parka.
Z njim lahko določite stroške vozil in izdelujete potne naloge ter tudi planirate službene
vožnje zaposlenih. Višji paket tudi prilagodimo glede na Vaše posebne želje in potrebe.

Ostali paketi in funkcionalnosti
Za pregled nad vsemi našimi paketi si lahko ogledate spodnjo tabelo. Vse navedene cene
veljajo za eno sledeno vozilo mesečno in ne vključujejo DDV. V ceni je že všteta vgradnja
enote in vsi začetni stroški. Najmanjša možna vezava je za čas 12 mesecev.
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Storitev/Paket

Osnovni
paket

Srednji
paket

Višji
paket

Paket
avtoprevoznik

Paket
varnost

GPS/GPRS aparat

x

x

x

x

x

Anteni GPS in GSM

x

x

x

x

x

GPRS komunikacija po
Sloveniji
GPRS komunikacija po
celotni Evropi
Pomoč uporabnikom

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pregled trenutne lokacije
na zemljevidu
Pregled zgodovine poti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prometne informacije

x

x

x

x

x

Pošiljanje SMS sporočil
voznikom
Dnevna in mesečna
poročila vozil
Poročila interesnih točk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pregled lokacije na wap
straneh
Alarm ob prekoračitvi
hitrosti
Izdelava potnih nalogov

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Urnik dela

x
x

Urejanje stroškov vozil

x

x

SOS tipka v vozilu

x

Izmenjava podatkov z
nadzornim centrom (XML)
Prilagoditev sistema
glede na želje stranke

x

Cena v EUR
Cena v SIT

x
35,05
8.400

39,23
9.400

42,15
10.100

66,77
16.000

41,67
9.985
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Kontaktirajte nas!
EasyTracker je produkt IT oddelka podjetja Bent Excellent, ki se v osnovi ukvarja z čistilno
opremo že od leta 1971.
Kot veliko ostalih produktov našega IT oddelka je bil tudi
EasyTracker v osnovi narejen za potrebe matičnega
podjetja. Z začetkom prodaje so se začele tudi nadgradnje
produkta glede na zahteve strank. Kmalu je EasyTracker
postal zelo močen sistem za logistične potrebe podjetji, ki
se še danes vsak dan nadgrajuje in dopolnjuje.

Ne odlašajte in nas kontaktirajte, da se pogovorimo o vaših potrebah in kako lahko tudi Vi
sledite vašim premičninam.
Telefonska številka: +386 51 201 755
Email: maja.dimac@bent.si
Podjetje: Bent Excellent d.o.o.
Naslov: Dragomelj 82, 1230 Domžale, Slovenija
Domača stran: www.easytracker.si , www.bent.si

