AJONEUVOSEURANTA
Ajoneuvojen seuranta tarjoaa huomattavia kustannussäästöjä monenlaisille yrityksille. Ajoneuvojen
seurantapalveluita tarjoavat yritykset voivat auttaa asiakasyrityksiään säilyttämään kilpailukykynsä ja
tarjota
heille
työkalut
kannattavuuden
ja
asiakaspalvelun
laadun
parantamiseksi.
Ajoneuvojen liikkeiden seuraaminen hyödyttää laajaa joukkoa yrityksiä, jotka saattavat harjoittaa hyvinkin
erilaista liiketoimintaa. Liittyipä liiketoimintaasi seurantapalveluiden tarjoaminen liikennöitsijöille,
yrityksille, joilla on paljon kenttätyöntekijöitä, kylmäkuljetusyrityksille tai huolto- ja
kunnossapitoyrityksille, alansa johtava paikannuslaite todennäköisesti kiinnostaa yritystäsi. M2M
Solutions ja Tramigo tarjoavat modernin ajoneuvopaikannuslaitteen, joka on suunniteltu
ammattimaisille seurantapalveluyrityksille ja, jonka avulla seurantapalveluyritykset voivat kasvattaa ja
laajentaa tarjoamiaan palveluita.
Me tarjoamme seurantapalveluyrityksille markkinoiden parhaan paikannuslaitteen ja lyömättömän
ohjelmistopaketin, jossa yhdistyvät korkea laatu ja kustannustehokkuus.
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PARAS PAIKANNUSLAITE AJONEUVOJEN SEURANTAAN. Tramigo Fleet on ajoneuvojen seurantalaite,
joka on tarkoitettu ammattikäyttöön, jossa tarvitaan monipuolisia sensoreita ja lisävarusteita. Se on
täydellinen valinta rekkojen, raskaan kaluston, henkilöautojen ja pakettiautojen seurantaan. Tramigo
Fleet on laadukas paikannuslaite, jolla on pitkä takuuaika ja täysi asiakastuki, minkä ansiosta se soveltuu
erityisen hyvin seurantapalveluyrityksille.
Reaaliaikainen ajoneuvojen paikannus ja reittiseuranta
Helppo asentaa
Tarjolla laaja valikoima ammattimaisia lisävarusteita
Ei kuukausimaksuja ja ilmainen ohjelmistopaketti ajoneuvojen
seurantaan

“

“

Päivitä paikannuslaitteesi ja paranna kannattavuuttasi, tilaa
Tramigo Fleet tänään!

HANKI JOKO LAITE TAI KATTAVA PALVELU, SINÄ PÄÄTÄT
Riippuen liiketoimintasi tarpeista, voit ostaa meiltä joko pelkän Tramigo Fleet paikantimen
ja käyttää sitä käytössäsi jo olevan ohjelmiston ja/ tai SIM – kortin kanssa tai voit valita myös
kattavan paikannuspalvelumme. ”Avaimet käteen” –paikannuspalvelumme koostuu
neljästä yhteensopivasta ja testatusta osasta: paikannuslaite, verkkopalvelu,
asiakaspalvelu ja tietoliikenne.

PAIKANNUSLAITE
Tramigo Fleet
paikannuslaite ja
lisävarusteet

VERKKOPALVELU
Reaaliaikainen verkkopalvelu
ajoneuvoseurantaan, käyttö
pöytäkoneella tai mobiililaitteella

ASIAKASPALVELU
365/24/7 asiakaspalvelu
puhelimella, sähköpostilla
ja Skypen välityksellä

TIETOLIIKENNE
Tietoliikenne
SIM –kortti

SEURANTAPALVELUYRITYKSEN HYÖDYT. Tramigo Fleet vaikuttaa kannattavuuteen kahdella tapaa:
se kasvattaa liikevaihtoa laajemman asiakaspotentiaalin kautta ja alentaa liiketoiminnan kuluja.
Korkeampi liikevaihto: Hyödynnä kattavat liitäntämahdollisuudet ja laajenna liiketoimintasi uusiin
asiakasryhmiin, kuten kylmäkuljetusajoneuvot, kuljettajaraportointia edellyttävät asiakkaat tai raskaan kaluston
ajoneuvot
Alhaiset käyttöönottokustannukset: Helppo asennus ajoneuvoihin ja ”asenna” pikakomento, joka
välittömästi aktivoi asetuksesi ja tarkistaa asennuksen onnistumisen
Säästä käyttökustannuksissa: Maksamasi laitteen hinta sisältää kaikki ohjelmistopäivitykset ja emme peri
laitteista mitään toistuvia lisäkuluja
Pienemmät IT kustannukset: Ylläpidä omaa palvelinympäristöäsi ja saat meiltä ilmaiseksi
reaaliaikaisen verkko-ohjelmiston ilman käyttömaksuja. Tramigo Fleet on helppo yhdistää raportoimaan
käytössäsi jo olevaan ohjelmistoon
Ei yllätyksiä: Tuotteellamme on kansainvälinen 24 kuukauden takuu ja 24/7 päivystävä asiakaspalvelu
Rahoitusmalli, jossa ei alkuinvestointia: Koko palvelumme tarjolla myös kuukausilaskutteisena*

*Ota meihin yhteyttä sähköpostilla info@m2ms.eu niin kerromme lisää, rahoitusmalli aina ehdollinen luottopäätökselle
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT

TIETOLIIKENNE
GPRS
GSM

SENSORIT
Liiketunnistin, 3D
kiihtyvyysanturi,
käynnistyksen
tunnistus

KOKO
130mm x 60mm x 26mm
165 grammaa

AKKU
3.7 V, 1300 mAh,
Li-Polymer ladattava
sisäinen vara-akku
(vaihdettavissa)

GPS
SIRF 4 moduuli
(sisäinen antenni)
1-3 metrin tarkkuus

LÄMPÖTILA
Käyttö -20 - +80 oC
Lataus 0 - +45 oC

LIITÄNNÄT
Monipuoliset
lisävarusteet kuten
käynnistyksen
esto, polttoainemittari,
lämpötila-anturi ja
kuljettajan tunnistus

VERKKOPALVELU
Reaaliaikainen
verkkopalvelu,
käyttö sekä
pöytäkoneella että
mobiililaitteella

YHTEYSTIEDOT
M2M Solutions Oy
Osoite: Iso Roobertinkatu 8 A 6, 00120 Helsinki
Internet: www.m2ms.eu
Sähköposti: info@m2ms.eu

M2M Solutions Oy:n ydinliiketoimintaa on paikannuspalvelujen ja –laitteiden suunnittelu ja tarjoaminen. Palvelumme hyödyntävät langatonta viestintäteknologiaa ja niissä yhdistävät alan johtavat
paikannuslaiteet sekä modernit verkkopalvelut. Tramigo Oy on suomalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tytäryhtiöitä Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Tramigo valmistaa seurantalaitteita, jotka ovat helppokäyttöisiä, kustannustehokkaita ja ne helpottavat käyttäjän jokapäiväistä elämää.

