Os salários do motorista
aumentam mais do que os
níveis de recuperação?

As margens
estão sob pressão?

Primeiros socorros
para operações da frota
Os custos de combustível
estão a estrangular
o seu negócio?

ASSET TRACK

As contas telefónicas
são paralisantes?

RASTREIO DO VEÍCULO
EM TEMPO REAL

O Rastreio de Bens da Seven Eye proporcionar-lhe-á uma informação
exacta, ao minuto, num formato conveniente e fácil de utilizart

Relatórios sobre o combustível | Análise da folha de serviços do motorista
Redução dos gastos com telefones | Medição da produtividade
Análises das rotas | Melhoria das condições de segurança

www.sevengroup.co.uk

ASSET TRACK

‘Testámos o sistema Seven Eye e ficámos
realmente impressionados, não só com a
facilidade e as opções do sistema, mas
também com todo a gama de serviços
fornecidos pela Seven Eye.’
Steve Cooke, Stowland, United Kingdom

Redução substancial dos
custos operacionais
• Descida significativa dos gastos
com telemóvei
• Integração fácil em muitos pacotes de
software de planeamento de rotas
• Maior produtividade dos veículos
• Validação simples das horas de
trabalho do motorista
• Melhoria do retorno do combustível
• Optimização do planeamento das rotas
• Alertas de áreas congestionadas

A Seven Eye utiliza uma
tecnologia telemática avançada, equipada com os
sistemas mais recentes de comunicações móveis,
num sistema de rastreio de veículos de fácil utilização,
concebido e assistido pela equipa de especialistas
da Seven Eye

Melhoria da visibilidade
e dos relatórios
• Relatórios completos do rastreio dos veículos
• Mapas instantâneos pormenorizados ao nível
das ruas
• Relatórios individuais da actividade de
cada veículo
• Relatórios de viagem detalhados por item
• Com base na Web, acessível 24 horas por
dia, sete dias por semana

Melhoria da segurança
• Protecção de segurança 24 horas por dia,
sete dias por semana
• Menos distracção do condutor devido a
menor utilização do telefone
• Dispositivo de protecção do trabalhador
solitário
• Alertas SMS, e-mail e de voz para
movimentações não autorizadas do veículo
• Etiquetas e leitores RFID
• Interface CANbus
• Opção PDA
• Imobilizador do veículo
• Alarmes de perigo ocultos para o condutor
• Monitorização independente do atrelado
• Ferramentas Geofence para delimitação
de zonas

‘Necessitávamos de um sistema de rastreio de
veículos que nos informasse das localizações exactas
dos veículos, ao minuto. Necessitávamos ainda da
vantagem adicional de nos proporcionar a flexibilidade
de desenvolver o sistema para introduzir PDA’s ou dar
aos nossos clientes acesso às movimentações dos
nossos veículos, visando complementar o nosso
objectivo principal de proporcionar um serviço
profissional de elevada qualidade a preços
competitivos. O produto Seven Eye
ultrapassa todos estes requisitos’.
Neil Richardson,
Cross Country Carriers, United Kingdom
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