System SMOK
w bran¿y kurierskiej
Dynam iczny rozwój na polskim rynku pocztowym i kurierskim zapewniaj¹ innowacyjne rozwi¹zania!
Elte GPS sp. z o.o. od wielu lat specjalizuje siê
w produkowaniu i dystrybucji zaawansowanych
system ów do m onitoringu pojazdów GPS dla
przedsiêbiorstw prywatnych oraz publicznych,
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w ró¿nych sektorach
gospodarki. Oferowane produkty - system SMOK
oraz inne akcesoria - wdro¿one zosta³y w kilkuset
firm ach posiadaj¹ch zarówno liczn¹, jak i bardzo
zró¿nicowan¹ flotê pojazdów, nie brak równie¿
indywidualnych wdro¿eñ w m a³ych i œrednich

przedsiêbiorstwach. W szechstronna wiedza i doœwiadczenie personelu Elte GPS w zakresie funkcjonowania ró¿nych form transportu w nowoczesnej
gospodarce pozwala oferowaæ wszystkim U ¿ytkownikom nowatorskie produkty i rozwi¹zania
- system m onitoringu jest bowiem nieocenionym
Ÿród³em wiedzy pozwalaj¹cej sprawnie zarz¹dzaæ
posiadan¹ flot¹ pojazdów.
Firm om kurierskim i pocztowym system przede
wszystkim um o¿liwia sprawowanie ca³kowitej
kontroli nad zleconym i kursam i poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym danych dotycz¹cych
m .in.: postoju pojazdu, ruchu pojazdu, stanu silni-

KURIERZY

ka (w³¹czony, wy³¹czony), obrotów silnika, prêdkoœci chwilowej pojazdu, kierunku ruchu, iloœci
przejechanych kilom etrów, stanu licznika, czasu
prowadzenia pojazdu, odchyleñ od zak³adanego
harm onogram u pracy, faktu dojazdu b¹dŸ wyjazdu obiektu do/ z zak³adanego punktu na m apie.
Ponadto m odu³owa struktura system u um o¿liwia
jego rozbudowê o akcesoria pozwalaj¹ce m onitorowaæ m .in.: stan paliwa w zbiorniku, czas rozpoczêcia i zakoñczenia pracy kierowcy, czy otwarcie
klap/ drzwi.
Zarejestrowane przez sterownik GPS zam ontowany w pojeŸdzie oraz pod³¹czone do niego
czujniki inform acje przekazywane s¹ na serwer
za poœrednictwem GPRS-u. W przypadku zdarzenia nadzwyczajnego m o¿liwa jest jego sygnalizacja
przyciskiem alarm owym z pojazdu. J ednoczeœnie
na serwerze zachodzi autom atyczna sygnalizacja
odchylenia od za³o¿onego obszaru dzia³ania oraz
autom atyczna sygnalizacja ingerencji w system rejestruj¹cy.

Na podstawie otrzym anych danych m o¿liwe
jest generowanie zestawieñ i raportów dotycz¹cych np. czasu rozpoczêcia i zakoñczenia pracy
kierowcy, czasu prowadzenia pojazdu, czasu wyjazdu pojazdu z jednostki organizacyjnej, czasu
przyjazdu/ wyjazdu do/ z m iejsca za³adunku, czasu
pracy kierowcy i pojazdu w rozliczeniu dobowym ,
tygodniowym lub dowolnym przyjêtym okresie
rozliczeniowym , przebytej trasy, przekroczenia
dopuszczalnych prêdkoœci itp.
W dro¿enie system u m onitoringu GPS znacz¹co
wp³ywa na podniesienie jakoœci us³ug, efektywnoœæ
oraz dok³adnoœæ wykonywanej pracy kierowców.
System SMOK um o¿liwia sprawne i szybkie zarz¹dzanie zasobam i ludzkim i oraz sprzêtowym i, co
pozytywnie wp³ywa na wizerunek i dalszy rozwój
przedsiêbiorstw pocztowych i kurierskich.
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