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Тракинг България – Вашият надежден партньор в
качественото обслужване на автопарк!
Тракинг България е лидер в предоставянето на завършено премиум
решение за качествено управление, следене и спестяване на пари и време
от Вашия автопарк!
Нашата мисия е да осигурим услуга от най-висок клас за собственици и
управители на автопаркове, които искат да оптимизират своите
разходи и да получават напълно автоматизирани отчети!
Ние сме надежден и предпочитан партньор заради нашата уникална система,
професионално и качествено обслужване, добре обучени и мотивирани
специалисти, мощни собствени сървъри и гъвкави условия БЕЗ скрити такси и
клаузи!
Благодарение на задълбочен и детайлен анализ на автопарка, нашият екип
разработва премиум софтуер напълно съвместим с Вашите нужди и спестяващ
време и пари.
Премиум Тракинг Системата и единственият по рода си – супер интуитивен
контролен панел за бърз достъп са комбинация от дългогодишни разработки на
висококвалифицирани специалисти, собствени надеждни сървъри, висок клас
собствени GPS устройства от последно поколение и затворен цикъл.
Едно от най-големите предиства на нашата система е, че с нея се работи супер
лесно и опростено, което спестява време и пари!

В момента Премиум Тракинг Системата на Тракинг България работи в
няколко страни в Европа и света, сред които: Германия, Румъния, Гърция,
Полша, Гватемала и др.
Броят на страните нараства непрекъснато..
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Сред възможностите на Премиум Тракинг Системата ни са множество ексклузивни
функции, напълно автоматизирани и леснодостъпни справки на един клик
разстояние, някои от които:
+ Супер прецизно измерване на горивото с минимална разлика + - 100 мл
+ Напълно автоматизирани справки за превишаване на скоростта, разхода на
гориво – и рязък спад в горивото, информация директно от компюютъра на
автомобила, зониране и информация при напускане на работна зона и др.
+ Зониране и автоматично изключване на двигателя при излизане от
страната/зоната, или по условие зададено от клиента.
+ Автоматизирани пътни листи и книжки директно към счетоводство
+ Сервизна история и напомняния за предстоящи застраховки, сервизиране и
други - събрани на място в дигитална сервизна книжка
+ Систематизирана информация за най-важното за автомобила, като пробег,
разход, предстоящи плащания/разходи и др.
+ Eco Driving и поведение на шофьора, базирано на изкуствен интелект
+ Диагностика на автомобила директно през системата
+ Bluetooth свързаност
+ Идентификация на шофьора
+ Допълнителни доработки
Компанията ни разполага с безотказни собствени сървъри, висок клас устройства,
специализиран и квалифициран екип, 24/7 поддръжка, прозрачни и изгодни
ценови условия!
Нашите услуги имат за цел да осигурят на собственици и мениджъри на
автопаркове бърз и лесен мониторинг и управление на автопарка, чрез достъпна
и систематизирана информация, която да помогне да се оптимизра автопарка.
Предлагаме различни пакети с разнообразни репорти и функции и ние ще
настроим само тези, от които имате нужда – така че нашите клиенти няма да се
объркат сред множество функции, които няма да използват!
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Защо да изберете нас?
- Нашата система ще Ви спести пари и оптимизира работните процеси
С нашата Премиумр Тракинг Система ще можете да оптимизирате Вашия автопарк
в много направление. Ще можете да следите успешно разхода на гориво, да
заложите работни зони, на настроите събитие, при което да се спре двигателя, ще
следите неспазване на ограничения за скорост и много други.
- Всичко е включено в пакета (Оборудвани устройства, SIM, Инсталация)
Ние осигуряваме напълно завършено решение, което включва всичко необходимо
– премиум GPS тракинг устройство последен модел, SIM карта, първоначална
настройка от администратор, незабавен съпорт от висококвалифицирани
професионалисти.
- Уникален и единствен по рода си Контролен панел за „Бърз достъп”
Нашият контролен панел за бърз достъп освен уникален и единствен, предоставя и
множество премиум функции, които ще Ви помогнат да спестите време и пари,
чрез бърз поглед върху систематизираната информация за Вашия автопарк, без
дори да влизате в мониторинг системата! Цялата нужна информация на един клик
разстояние!
Толкова е просто – систематизирано и подредено, всички извивестия и важни
детайли ще виждате най-отгоре!
- Уникална дигитална сервизна книжка
Дигиталната сервизна книжка на колата – лесно и просто, както никога досега!
На един клик разстояние можете да видите цялата информация относто избран
автомобил – предстоящи обслужвания, застраховки, технически преглед и много
други! Никога няма да пропуснете нещо важно! Ще получавате известия, когато
задължителните застраховки и прегледи предстоят!
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- Дигитални пътни листи с директна интеграция към счетоводството Ви
Road Пътните листи никога не са били толкова опростени и лесни за управление –
без всичките излишни листи и ръчно попълване! Всички пътни листи на Вашия
автопарк могат да бъдат извадени с един клик или да бъдат изпратени
автоматично до Вашето счетоводство!
- Отдалечен контрол на превозните средства
Можете да задавате команди и ограничения на избрани автомобили – при найразлични условия! Спиране на двигателя, ако автомобила напусне избрана зона
или район, получаване на известия, ако колата е на контакт, както и при липса на
гориво, или при превишаване на пътните ограничения за скорост...
Задаването на условия ще Ви спести пари, ще Ви защити от кражби и много други.
- Международно покритие
Нашата система има международно покритие и работи отлично във всяка точка на
света. Вашият автопарк може да пътува международно без никакъв проблем или
допълнителни такси!
- Най-висок клас софтуерни и хардуерни продукти
Премиум Тракинг Системата на Тракинг България е резултат на дългогодишни
разработки на висококвалифицирани софтуерни инжинери, които са разработили
този уникален продукт, който достига нови висини в потребителското изживяване.
Нашите хардуерни GPS тракинг устройства са специално произведени от един от
водещите производители в света – Teltonika и са проектирани ексклузивно за
нашата система, благодарение на което работят гладко и предоставят
неограничени възможности!
- Постоянни разработки и ъпдейти
Ние знаем, че технологиите се променят и развиват всеки ден, затова ние
продължаваме да работим усилено, като екип, софтуер и нашата мисия – да
предоставим най-доброто решение за качествено проследяване и оптимизиране
на автопарк! Нашите клиенти могат да са сигурни, че ще получават последните
ъпдейти и отлично обслужване през цялото време!
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- Уеб Базиран софтуер
Без нужда от теглене на тежък софтуер – просто е необходимо да се логнете в
нашата уеб-базирана платформа и да се насладите на премиум изживяването!
- Автоматични ъпдейти на картите
Ние никога няма да искаме от Вас сами да ъпдейтвате картите или Вашия акаунт –
ние ще го направим вместо Вас така, че Вие да се фокусирате върху работните си
процеси!
- CANBus Свързаност
Свързването посредством CAN с автомобилите ще предостави цялата необходима
информация директно от Вашия автомобил – или казано по друг начин – Вашият
автомобил вече може да говори! Ще можете да видите, дали има някакви
технически проблеми, прецизна информация за горивото, грешки в компютъра и
много други без дори да посещавате специализиран сервиз!
Възможностите са безгранични!
- Eco Driving
Тази опция дава адекватна информация относто стила на шофиране и поведението
на шофьора - те могат да бъдат вредни, опасни и неикономични!
Цялата тази информация се показва по лесен и разбираем начин.
- Независимост
Нашата Премиум Тракинг Система е на наши собствени мощни сървъри, което я
прави надеждна и независима от външни влияния – компании, сървъри или
услуги!
- Достъпни цени
Получавате това, от което имате нужда! Благодарение на нашия затворен цикъл,
ние предлагаме достъпни ценови планове и пакети, които предлагат всички
необходими модули и автоматични справки, от които се нуждаете – без всички
безсмислени функции, които никога няма да използвате и предлагани от други
компании.
- Допълнителни интеграции и функции
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Благодарение на нашите мотивирани специалисти можем да предложим
индивидуални оферти за интеграция с Вашата система или софтуер!

Основният пакет включва:
❖ Достъп до системата и персонален акаунт/акаунти
❖ Достъп до единствения по рода си – контролен панел със супер бърз и
лесен достъп
❖ Достъп до мониторинг система с множество функции
❖ Последен модел GPS тракер Teltonika – закупен или осигурен за периода
на наема
❖ SIM карта за всяко устройство
❖ Първоначално настройване от администратор на Тракинг България /
зониране, автоматични репорти и други./
❖ Личен акаунт мениджър
❖ Проследяване в реално време
❖ Следене на маршрути
❖ Следен на пътувания
❖ Следене на скорост и известия при превишаване на скоростта
❖ Следене по зони
❖ Уникален контролен панел с бърз достъп и систематизирана информация
❖ Дигитални сервизни книжки с известия за предстоящи обслужвания,
прегледи и др.
❖ Пътни листи с възможност за изпращане директно до счетоводството
❖ Известия и репорти /превишаване на скорост, излизане от зона, автомобил
на контакт и много други/ в системата или по мейл/
❖ Инсталация от специализиран екип или възможност за инсталация в
партньорски сервиз на компанията
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Услуги от Тракинг България:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Собствена система и безотказни сървъри с голяма мощ
Супер интуитивен контролен панел за бърз достъп
Продължителен мониторинг в реално време
SIM карти включени в пакетите
Bluetooth свързаност
Автоматизирани репорти базирани на последно поколение технологии и
изкуствен интелект
Автоматизирани пътни листи и книжки според изискванията на клиента
директно до счетоводство
Дигитална сервизна история и дигитални сервизни книжки
Контрол на горивото и възможност за прекъсване на двигателя
автоматично или с няколко клика
24/7 поддръжка - 24-часова линия
Специализирана инсталация от квалифицирани технически екипи
Бърза и надеждна инсталация на място при клиента
Възможност за автоматизирано закупуване на електронна винетка
Личен акаунт мениджър (за корпоративни клиенти)
Администрация и оптимизация
Допълнителни модификации спрямо изискванията на клиента
Интеграция със собствени сървърни системи и софтуер
Експертна оферта след детайлен анализ спрямо нуждите на автопарка
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