
 

 

   

             

   

          

              

Надійні та безпечні рішення управління автопарком
Все більше компаній починають довіряти рішенням, метою яких є підвищення безпеки, 
ефективності та відповідальності. Збираючи дані з понад 900 млн.точек щодня, Geotab надає 
життєво важливі дані для розуміння того, як скоротити витрати на паливо, обслуговування і 
поліпшити використання активів. Завдяки надійній системі партнерських рішень та додатків 
Geotab  може задовольнити потреби всіх рівнів влади в країні - загальнодержавного, 
регіонального і місцевого.

 

 

Основні переваги Geotab:
+ Високоефективна GPS-технологія
+ Єдине універсальний пристрій для всіх марок і моделей
+ Активний трекінг для відстеження місцезнаходження онлайн
+ Розпізнавання ДТП та повідомлення про ДТП
+ Управління, підтримка та навчання під час впровадження
+ Хмарне ПЗ MyGeotab з інтерактивними інформаційними панелями 
та гнучкою системою звітності
+ Відкрита платформа для інтеграції даних

Телематика заради екологічнішого майбутнього

 

  
          

 

  + Визначення рівня викидів CO2

+ Оптимізація маршрутів

 

  

 

 

 

  

+ Сумісність з гібридними і електричними 
автомобілями

+ Допомога водієві GO TALKTM

Управління автопарком в 
реальному часі для 
державних підприємств

+ Звіти про тенденції простоїв та витрат пального  

  

  

          Підготуйте свій автопарк до майбутніх обмежень щодо викидів парникових газів та економії
пального. Наша телематична технологія допомагає автопаркам з будь-якими типами 
автомобілів знизити викиди і підвищити ефективність споживання палива при одночасному 
скороченні витрат.

 



    

 

 

 

 
 

 

 

Відкрита платформа управління автопарком
Безпека на транспорті є найбільшим пріоритетом для Geotab. Ми постійно оновлюємо механізми і 
процеси, пов'язані з безпекою, для забезпечення високого рівня безаварійності наших клієнтів і 
партнерів.

Зниження витрат на 
обслуговування
+ Прогнозування обслуговування

+ Завчасне визначення проблем, які 

можуть виникнути з двигуном

+ Отримання даних та попереджень про 

стан двигуна

+ Пріоритетність ремонтних робіт
+ Контроль планових ремонтів

 

Безпека персоналу за 
кермом

 

 + Обмін миттєвими повідомленнями з 
початку ДТП і стан подушок безпеки

+ Деталізовані посекундні дані

+ Допомога в діалозі зі страховою 
компанією, як елемент вагомих аргументів 
та доказів вашої правоти

Розширюваність
+ Технологія IOX

+ Ідентифікація водія

+ Мобільні додатки

+ Інтеграція відкритих даних за допомогою SDK

Телематичний пристрій
Geotab GO7
+ Просте підключення пристрою
+ Збирає детальні посекундні дані
+ Надточна діагностика двигуна
+ Високоякісна фіксація подій

 

Зниження витрат на паливо і 
оптимізація автопарку
+ Ефективність використання активів
+ Скорочення пробігів з урахуванням 
маршрутів
+ Зменшення витрат пального та зайвих 
простоїв
+ Контроль завищених оборотів двигуна

Робіть більше з даними
 + Вбудована система навчання водія

GO TALK

+ Системи відеореєстрації

+ Інтеграція з ADAS Mobileye

+ Профілактика 

відстороненого водіння

+ Ведення календаря 
ПТО

 

 

 + Звіти про ризик та безпеку
+ Вбудована активна система навчання 
з гнучкими правилами та 
індивідуальними сповіщеннями
+ Зменшення кількості ДТП,
мінімізація ризиків
+ Контроль використання ременя 
безпеки

 
Визначення ДТП та система 
повідомлення про ДТП

geotab.com/marketplace




