Eficientizarea flotei auto cu ajutorul soluției
Nexus GPS Tracking
Nexus GPS Tracking este un serviciu complex de monitorizare prin GPS a
flotei de vehicule și a consumului de carburant, oferit de Nexus Electronics.
De fapt, este o tehnologie modernă și accesibilă, pentru a ține sub control
costurile operaționale generate de flote, care deseori pot reprezenta un
procent însemnat din bugetul unui afaceri. Peste 1000 de companii folosesc
Nexus GPS Tracking, ceea ce înseamnă mai bine de 20.000 de vehicule
monitorizate.

Cum funcționează?
Echipamentele instalate pe mașinile companiei înregistrează informații
despre poziția pe hartă, viteza de deplasare, starea motorului sau consumul
de motorină. Datele sunt apoi transmise prin rețeaua GSM, folosind serviciul
GPRS. Informațiile ajung pe serverele Nexus GPS Tracking, unde sunt
prelucrate și stocate. Pentru a accesa datele și rapoartele generate,
persoanele autorizate au nevoie doar de un calculator cu acces la internet,
de unde se pot conecta la sistemul de GPS Tracking pe baza numelui de
utilizator și a parolei.
Nexus GPS Tracking oferă atât echipamentele de monitorizare, cât și
aplicația care permite citirea datelor înregistrate.
Clienții pot alege, în funcție de nevoile specifice ale flotei de gestionat, între
echipamentele Nexus Telematics pentru monitorizare și localizare flotă,
și echipamentele speciale pentru monitorizarea consumului de
combustibil: debitmetre sau sonde litrometrice.
Software-ul care permite citirea datelor este disponibil online și nu necesită
nici un fel de instalare. De asemenea are o interfață intuitivă și este simplu de
folosit de către oricine.

„Cloud computingul este ultimul trend în lumea IT, iar frumusețea acestei
tehnologii constă în accesibilitatea ei: chiar și firmele mici și mijlocii, care nu
dispun de bugete prea generoase, își pot permite un abonament lunar.
Pentru clienții noștri, soluțiile software de ultimă generație, oferite sub formă
de servicii, înseamnă flexibilitate, costuri mai mici și management facil al
activităților zilnice. Soluțiile dezvoltate de Nexus Electronics nu necesită
instalare, sunt ușor de utilizat de către oricine și în plus oferim consultanță
gratuită. Folosirea lor are ca rezultat reducerea costurilor operaționale și
fluidizarea procesului de lucru în departamentele pe care le vizează”.
Mădălina Belciu, Manager Comunicare, Nexus Electronics.

Ce beneficii concrete aduce Nexus GPS Tracking?
 Mașinile companiei pot fi urmărite în timp real pe hartă;
 Managerii pot vedea rutele parcurse într-o perioadă definită și
astfel pot organiza mai bine activitățile zilnice;
 Se poate stabili un program de lucru și o arie strictă de
desfășurare a activității pentru fiecare mașină, pentru a face diferența
între rutele parcurse în interes de serviciu și cele parcurse în interes
personal;
 Aplicația permite setarea punctelor de interes, dar și ordinea în
care acestea trebuie vizitate;
 Monitorizând traseele este posibilă optimizarea rutelor. De
exemplu, pentru a evita blocajele în trafic mașinile pot fi redirecționate
către trasee care, chiar dacă sunt mai lungi, permit menținerea
constantă a unei viteze economice;
 Monitorizarea comportamentului la volan poate aduce scăderi
considerabile ale consumului. Accelerările bruște sau frânele în
ultimul moment sunt remarcate mult mai rar;
 Aplicația permite setarea alarmelor pentru depășirea vitezei,
atingerea punctelor de interes, pornire, staționare, expirarea RCA sau
ITP și multe altele. De asemenea, pot fi generate automat o serie de
rapoarte necesare pentru managementul flotei, precum foaia de
parcurs,
 În cazul în care este furat, motorul poate fi blocat, iar vehiculul
poate fi localizat și recuperat imediat.

„Până acum, Nexus GPS Tracking a avut rezultate excelente pentru clienții
noștri. Unii dintre ei au raportat chiar și o reducere cu până la 40% a
cheltuielilor generate de flotă”, Florin Subtirica, Director Vanzari Nexus
Electronics.
Nexus Electronics este o companie romanească axată pe dezvoltarea de
sisteme informatice pentru reducerea costurilor operaționale ale companiilor.
Nexus Electronics a fost înființată în 2006 și în momentul de față cele mai
importante produse în portofoliu sunt sistemul de monitorizare prin GPS a
flotelor de vehicule - Nexus GPS Tracking, aplicația Android pentru
monitorizarea telefoanelor mobile - Nexus Locator și Zimplu CRM - o
aplicație competitivă pentru managementul relațiilor cu clienții.

