AJONEUVOSEURANTA
Ajoneuvojen seuranta tarjoaa huomattavia kustannussäästöjä monenlaisille yrityksille.
Ajoneuvojen seurantapalvelut ovat tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta ja
niiden avulla voidaan parantaa kannattavuutta ja asiakaspalvelun laatua.
Ajoneuvojen liikkeiden seuraaminen hyödyttää laajaa joukkoa yrityksiä, jotka saattavat
harjoittaa hyvinkin erilaista liiketoimintaa. Liittyipä liiketoimintaasi kuljetusajoneuvojen
hallinnointi, konevuokrauspalvelut, kenttätyöntekijöiden johtaminen, pakasteiden toimittaminen
ruokakauppoihin tai teiden ylläpitopalvelujen tuottaminen, ajoneuvojen seurannan tulisi kiinnostaa
yritystäsi.M2M Solutions ja Tramigo tarjoavat modernin ajoneuvojen seurantapalvelun, jonka
avulla pystyt optimoimaan reittejä, helpottamaan ajoneuvokapasiteetin suunnittelua ja
lyhentämään vasteaikaa asiakkaiden palvelupyyntöihin.
Me tarjoamme ajoneuvojen omistajille lyömättömän kokonaisratkaisun, jossa korkea laatu ja
kustannustehokkuus yhdistyvät.

Lisätietoja verkkosivuiltamme osoitteista www.m2ms.eu ja www.tramigo.com

PALVELUMALLIMME KULMAKIVET. Seurantapalvelumme (VTS, Vehicle Tracking Solution) on
suunniteltu siten, että ajoneuvoseurannan mukanaan tuomat edut pystytään hyödyntämään
mahdollisimman nopeasti hyvinkin erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. VTS mahdollistaa
monenlaisia toimintoja, jotka olennaisella tavalla parantavat kilpailukykyäsi, välittömästi!

“

Tartu kiinni
ajoneuvoseurannan
hyötyihin ja ota
meihin yhteyttä!
info@m2ms.eu

VTS on heti käyttövalmis palvelu ja ohituskaistasi välittömiin ajoneuvojen
seurannan hyötyihin. Tilaa palvelu käyttöösi jo tänään!

“

Reaaliaikainen ajoneuvojen paikannus ja reittiseuranta, missä tahansa
milloin tahansa
Ajotapojen seuranta ja luvattomien ajojen estäminen
Varkauksien esto vyöhykehälytysten ja liiketunnistimen avulla
Parempi ymmärrys ajoneuvojesi käytöstä ja toiminnasta monipuolisten
ammattikäyttöön suunniteltujen sensorien ja lisävarusteiden avulla

KATTAVA PALVELU YHDESTÄ JA SAMASTA OSOITTEESTA
”Avaimet käteen” –paikannuspalvelumme koostuu neljästä yhteensopivasta ja testatusta osasta:
paikannuslaite, verkkopalvelu, asiakaspalvelu ja tietoliikenne. Riippuen liiketoimintasi tarpeista,
voit ostaa meiltä joko koko VTS palvelun tai vaihtoehtoisesti ostaa pelkän paikannuslaitteen ja
käyttää sitä käytössäsi jo olevan ohjelmiston ja/ tai SIM – kortin kanssa.

PAIKANNUSLAITE
Tramigo 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

AJONEUVOJEN SEURANTA PARANTAA KANNATTAVUUTTASI. VTS tarjoaa monenlaisia tehokkuus- ja
kustannushyötyjä, jotka ovat saavutettavissa välittömästi. Mikäli liiketoimintaasi liittyy ajoneuvojen tai
kenttähenkilöstön liikkeiden seurantaa, paranna liiketoimintaprosessiasi ja palvelujesi laatua
ottamalla käyttöön seurantapalvelumme!
Kasvata tuottavuutta: Reaaliaikaisen paikka- ja reittitiedon avulla voit optimoida ajamasi reitit ja
käytössä olevan ajoneuvokapasiteetin
Alhaisemmat polttoainekustannukset: Kehitä kuljettajien ajotapoja ja estä luvattomat tai aiheettomat
ajot
Korkeampi asiakastyytyväisyys: Nopeammat vastineajat asiakkaille ja täsmällinen toimitusaikojen
hallinnointi
Nopea käyttöönotto: Me tarjoamme yhden kattavan ratkaisun, jonka osien yhteensopivuus testattu ja
todistettu
Rahoitusmalli, jossa ei alkuinvestointia: Koko VTS palvelu 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.

