
.advanced telematics and geolocation

AxiEmployees  
GEOLOCALIZARE ECHIPE DE TEREN

Copyright ©2020 Axionet . All rights reserved 
®



Usor de 
implementat. 
Echipe de teren cu 
pana la 50% mai 
productive

Puteți vedea poziția fiecărui agent din teren și care este  progresul acestuia privind sarcinile trasate, totul în timp real. 

Orice deviere de la traseul inițial va fi semnalată, astfel  încât veți putea lua măsuri în timp util.

Tu cum administrezi cea mai importanta resursa a 
companiei tale?



Cum pot localiza echipele de teren?



Buton de panică
 Apăsarea butonului va 
trimite automat notificare 
alertă către dispecerat.

Notificare accident (man-down)

 Trackerul monitorizează automat poziția 
verticală și orizontală și activează alarma dacă 
poziția este schimbată brusc sau cand nu exista 
miscare.

Conectivitate bluetooth

 Poate fi apelat și iniția 
apeluri telefonice cu ajutorul 
unei căști wireless.

1: AxiMonitor Simple

Protecție la apă
Poate fi folosit în exterior, fiind adaptat 

la condiții dure de lucru.

Dimensiuni reduse



Buton de panică
 Apăsarea butonului va 
trimite automat notificare 
alertă către dispecerat.

Notificare accident (man-down)

 Trackerul monitorizează automat 
poziția verticală și orizontală și 
activează alarma dacă poziția este 
schimbată brusc.

Conectivitate bluetooth

 Poate fi apelat și iniția 
apeluri telefonice cu ajutorul 
unei căști wireless.

2: AxiMonitor Advanced

Apeluri audio

Poate inlocui un telefon cu success! 
Datorita difuzorului si microfonului de 
calitate agentul poate primi apeluri sau 
folosi butoanele predefinite pentru apelare 
rapida.

Dimensiuni reduse, design 

tip legitimatie
Butoane Programabile



APLICATIE DE TELEFON



Localizare in interiorul cladirilor

3: X-Tracker: Smartphone App.

Planificare si trimitere sarcini catre agenti

Colectare poze si formulare digitale

Investiții minime pentru implementarea soluției X-Tracker

Gestionarea operațiunilor de teren pentru companiile cu activitate intensă  este o 

provocare - poate fi complexă, costisitoare și riscantă. Prin  implementarea 

soluției X-Tracker eliminați aceste bariere, totul cu investiții  minime.



Optimizare forta de munca – reducere costuri!



AxiPlanner + X-tracker = Planificare și trimitere sarcini pe telefon

Vei fi sigur că angajații lucrează în mod eficient: știi ce fac și cum sunt  îndeplinite sarcinile.
Definire sarcină cu poze în locații

Use study 1 – Firma de securitate

✔ Triangulare GSM: Localizare disponibilă și în interiorul 
clădirilor.



Agenții primesc pe telefon sarcinile

Imaginile din locații sunt salvate automat pe server



Use study 2 – Echipe Tehnice 
Programare instalări și Proces 

Verbal digital



Faceți poze, scanați documente 

sau obtineți  semnături, totul cu 

ajutorul unui simplu  dispozitiv 

mobil, apoi acestea vor fi 

transmise  automat.



NEW! Check-in de la agenti
E simplu sa primesti 

informatii de pe teren
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MASINI TRANSPORT PERSONAL

SI ECHIPAMENT CURATENIE

Redefiniți standardele de calitate cu  ajutorul 

soluției noastre de management  eficient al 

personalului responsabil de  curățenie.

Stabiliți intervale de curățenie pentru  fiecare 

spațiu și poziționați locațiile pe  hartă.

Monitorizați timpul efectiv de curățenie  

necesar pentru anumite zone definite.

Solicitați angajaților imagini pentru a  

demonstra finalizarea  sarcinilor.

ECHIPE DE CURĂȚENIE



Serviciul de mentenanță are ca scop  

funcționarea optimă a bunurilor prin  

întreținere preventivă, predictivă și  

corectivă. Aceste acțiuni duc la mărirea  

fiabilității și a performanțelor bunurilor 

și  la scăderea disfuncționalităților.

Stabiliți vizite periodice pentru verificarea  

și remedierea defecțiunilor cu ajutorul  

soluției noastre de management al  

personalului specializat.
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Protejați obiectivele eficient cu ajutorul  soluției 

noastre de optimizare a forței de  muncă de pe 

teren.

Generați zone de interes pentru patrularea  

frecventă.

Transmiteți în timp real sarcini și trasee  către 

zone unde au loc incidente.

Solicitați procese verbale și imagini în urma  

acțiunii agenților de pază.

Se pot completa rapoarte complexe la  finalul de 

tură al fiecărui angajat, direct din  aplicație.

Generați rapoarte de activitate cu orele de  

patrulare și traseele parcurse de fiecare  membru 

al  echipei.

GESTIONAREA AGENȚILOR DE SECURITATE



Asigurați servicii moderne și performante  de 

salubrizare și deszăpezire a localităților, 

îngrijire a parcurilor, coordonarea  echipelor 

speciale de intervenție care să  contribuie la 

eforturile comunității de  dezvoltare 

economico-socială durabilă, de  siguranță a 

cetățenilor și de protejare a  mediului.

Cu ajutorul soluției noastre puteți  monitoriza 

calitatea serviciilor publice de  pe străzile 

orașului și puteți genera  rapoarte periodice 

cu privire la observațiile  din teren.

După analizarea rapoartelor de activitate  

generate se pot aduce îmbunătățiri planului  

de lucru pentru o eficiență maximă a  

echipelor de pe teren.

ADMINISTRATII LOCALE SI SERVICII PUBLICE
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