
Vodafone
Power to you

Szeretné bármikor megnézni, hogy merre járnak a 
gépjárművei? Nyomon követné, hogy sofőrjei mennyi 
üzemanyagot tankolnak, autói mennyit fogyasztanak? 
Aggódik, hogy megfelelő-e a hőmérséklet a rakterekben, 
időben érkezik-e a szállítmány? Esetleg szeretné automatizálni 
és könnyedén ellenőrizni a fuvarok, beosztások szervezését, az 
e-útdíj befizetését vagy a menetlevelek kiállítását?

Vodafone 
ReadyFleet
megoldás



A Vodafone ReadyFleet gépjármű-nyomkövető és flottamenedzsment megoldása kisebb cégek és 
nagyvállalatok számára egyaránt elérhető.  Az autókba, tehergépjárművekbe vagy munkagépekbe 
szerelhető kis méretű telemetria eszközök egy beépített Vodafone M2M SIM kártya segítségével valós idejű 
adatokat és információkat továbbítanak. A nyers adatok intelligens adatfeldolgozás után válnak webes vagy 
mobil felületen távolról elérhetővé, számos előnyt biztosítva az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak.

Költségtakarékosság

Az üzemanyag vásárlásról és 
fogyasztásról naprakész adatok 

állnak rendelkezésre, így megelőzheti 
a lopásokat, az elektronikus 

menetlevéllel pedig csökkentheti 
adminisztrációs terheit.

Automatikus e-útdíj bevallás

A készülék közvetlen jelet küld az 
Állami Autópálya Kezelő Zrt. HU-GO 
rendszere felé, így az e-útdíj bevallás 

is automatikusan intézhető.

Azonnali riasztás

Ha a jármű nem érint egy korábban 
meghatározott fontos pontot, vagy 
nem az egyeztetett módon halad, 

azonnali riasztást kap és rögtön 
felveheti a kapcsolatot a sofőrrel. 

Ügyfél-elégedettség

Pontosan előre jelezheti ügyfeleinek, 
hogy mikor fog érkezni a szállítmány 

(és ha esetleg csúszik, mennyit). 
Továbbá az áru megfelelő 

hőmérsékletét és biztonságát is 
garantálhatja.

Pontos helyzetismertetés

Bárhol, bármikor valós idejű, térképen 
megjelenített adatokat láthat a 

gépjárművek elhelyezkedéséről, 
sebességéről, az üzemanyag- 

fogyasztásról.

Hatékonyságnövelés

Az útvonal optimalizálásával, 
a karbantartások időzítésével 

elkészítheti a járművek és a sofőrök 
ideális beosztását. 

Vállalatirányítási 
rendszerekbe integrálás

A folyamatosan gyűjtött adatok 
megjelennek a vállalat központi 

rendszerében és könnyen 
elemezhetővé, a hatóságok felé 

bemutathatóvá válnak.



Miről kaphat adatokat?

. A gépjármű pillanatnyi pozíciójáról, sebességéről, haladási irányáról.. A tankolás helyéről és idejéről, az üzemanyag szintjéről, a fogyasztásról.. A raktér hőmérsékletéről.. A sofőr vezetési szokásairól (gyorsítás és lassítás intenzitása, 
      üzemanyag-takarékosság).. Az útvonalat térképen és (az összes begyűjtött adattal együtt) 
      grafikonon is megjelenítheti.

Hogyan kontrollálhatja a flottát?

. Mobil platformon (iOS, Android, Windows) vagy számítógépen ellenőrizheti a 
      nap 24 órájában, hogy melyik gépjármű éppen mit csinál.. Elkészítheti és számon kérheti az útvonalterveket.. Könnyen elkülönítheti a hivatali- és magánutakat, beazonosíthatja a sofőröket.. Közvetlenül kommunikálhat a sofőrökkel.. Felderítheti és megelőzheti az üzemanyaglopást.. Automatizálhatja a menetlevelek elkészítését.

Mikor riaszt a rendszer?

. Ha a jármű nem érint egy előre beállított fontos pontot.. Ha túl gyorsan halad.. Ha átlépte az országhatárt.. Ha nem tartja be a tilalmi időket.. Ha aktuális a gépjárművek vagy a sofőrök okmányainak megújítása, 
      karbantartása vagy vizsgáztatása.. Ha a sofőr megnyomta a pánikgombot.. Ha valaki kinyitotta a rak- vagy a motorteret.

Miként felelhet meg egyszerűbben a jogszabályi előírásoknak 
és korlátozásoknak?

. Automatizálhatja az e-útdíj bevallást és a menetlevelek előállítását és 
      továbbítását az adóhatóság felé.. Meghatározhatja a várakozási és tilalmi időket, amelyekhez riasztást 
      is beállíthat. Ezzel biztosíthatja, hogy kollégái elegendő ideig pihenjenek, 
      így nagyobb biztonságban legyenek.

Vodafone ReadyFleet funkciói



Amennyiben kérdése van, vagy ajánlatot kérne, forduljon Vodafone 
Ügyfélmenedzseréhez, vagy írjon az m2m.hu@vodafone.com e-mail címre!
Legyen az ön vállalata is hatékonyabb a Vodafone M2M és IoT megoldásaival!

Árazás

Készülék:

Készülék egyszeri ára (nettó):

Szerelési díj (nettó):

Havi díj (nettó):

További árak:

10 000 Ft

5 000 Ft

2 500 Ft

Árlista szerint

28 000 Ft

-

2 500 Ft

Árlista szerint

OBD2 
OBD csatlakozóhoz 
illeszthető eszköz

Micro+
fix beépíthető eszköz


