Permanent în contact cu echipa din teren
Nexus Locator este o aplicație Android gratuită și simplu de folosit, deosebit
de utilă managerilor care trebuie să monitorizeze constant angajații cu
activitate în teren. Aplicația poate transforma orice telefon mobil cu sistem de
operare Android într-un dispozitiv de monitorizare.

Cum funcționează?
După ce este instalat pe telefonul de serviciu, Nexus Locator înregistrează
date prin GPS, pe care le transmite apoi către sistemul Nexus GPS Tracking.
Sunt înregistrate în timp real viteza de deplasare, perioadele de staționare
sau traseul parcurs într-un interval de timp, precum și atingerea punctelor de
interes (hot spots). Marja de eroare a înregistrărilor este de până la 25 de
metri. Pe baza informațiilor primite, sistemul concepe rapoarte și oferă
persoanelor autorizate detalii despre rutele parcurse de către fiecare membru
al echipei. Aplicația nu necesită conexiune permanentă la rețeaua GSM.
Există opțiunea de a înregistra datele în telefon pentru a fi trimise la server
atunci când dispozitivul este conectat la o rețea WiFi. Cele mai importante
funcții sunt: (1) ultima locatie (2) sumarul de activitate (3) alarmă viteză (4)
alarmă la pornire (5) alarmă la oprire și (6) alarmă de accident.
Soluția Nexus Locator a fost creată pentru a organiza mai simplu munca în
teren și comunicarea dintre echipe și coordonatorii lor. Nexus Locator este
vizibil în telefon, așadar angajatul nu poate fi urmărit fără știrea lui și are
posibilitatea de a porni sau opri aplicația în funcție de programul său de lucru,
astfel încât să nu îi fie încălcată intimitatea în timpul liber.

Care sunt beneficiile Nexus Locator?
● Fiecare membru al echipei poate fi urmărit în timp real pe
hartă și i se pot transmite direct prin intermediul aplicației mesaje sau
indicații în legătură cu activitatea pe care o desfășoară;
● Managerii pot coordona simplu și profesionist task-rile zilnice;
● Se poate stabili un program de lucru și o arie strictă de
desfășurare a activității;

● Pot fi setate punctele de interes, dar și ordinea în care acestea
trebuie vizitate; De asemenea pot fi setate alarme pentru depășirea
vitezei, atingerea sau ratarea punctelor de interes, pornire, staționare
sau accident.
● Crește siguranța angajaților care își desfășoară munca în zone
cu acces dificil sau în zone izolate unde se pot rătăci, pentru că în caz
de urgență se poate interveni în timp util.
● Datorită posibilității de a organiza mai bine sarcinile zilnice și
de a le distribui în mod egal angajaților, crește productivitatea echipei,
costurile sunt reduse, timpului de lucru este optimizat, iar numărul de
ore suplimentare scade.
● Companiile care folosesc deja serviciul de monitorizare pentru
flote auto pot folosi același cont pentru a gestiona și telefoanele
monitorizate cu Nexus Locator.
● Contul de pe gpstracking.ro poate fi accesat de supervizori de
pe laptop, tabletă sau telefon mobil, cu ajutorul numelui de utilizator și
a parolei.

„Calitatea serviciilor oferite de o companie depinde în mare parte de
coordonarea și eficiența celor responsabili să le livreze. Uneori este dificil să
îndrumi un grup mare de oameni spre performanță, dar nu imposibil, mai ales
când ai la dispoziție instrumentele potrivite. Nexus Locator este o soluție
software de ultimă generație, simplu de folosit și ușor de implementat, ce
oferă companiilor o perspectivă de ansamblu asupra activităților desfășurate
zilnic. De asemenea, noi considerăm că Nexus Locator este și o formă de a
crește onestitatea și colegialitatea în echipă”. Florin Subțirică, Director
Vânzări la Nexus Electronics.
Aplicația Nexus Locator poate fi descărcată gratuit de pe Google Play Store!
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.

