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PLATFORMA GEOLOCALIZARE INCARCARE MASINI 
ELECTRICE

CORPORATE CARSHARING



.automatizare 

.planificare trasee

.notificare in timp real

.rapoarte de performanta 

.optimizare inteligenta 

.reducere costuri



ONLINE.AXIFLEET.RO

Un portal ce poate satisface toate 
cerințele afacerii tale: 
securitatea flotei,  optimizare 
activitate, gestionarea sarcinilor – 
toate informatiile primite in timp 
real.

Inteligent și simplu, asta vor 
spune utilizatorii despre acest 
serviciu. 

Interfața web:  extrem de 
intuitivă  și ușor de utilizat



M
A

P
LOCALIZARE
IN TIMP REAL

GOOGLE LIVE TRAFIC

CALCULARE TRASEE

GOOGLE MAP SEARCH

Cel mai complet set de hărți web și imagini din 
satelit disponibile pe piață.

BAZA DE DATE CLIENTI
- POI PE HARTASCHIMBARE HARTA 



SECURITATE FLOTA 
Dați un calificativ șoferilor din spatele volanului. Ajutați  angajații să uite de 
amenzi, să reducă numărul de  accidente rutiere și să economisească bani 
pe combustibil.

EcoDriving – Evaluare stil de condus  

DECONECTARE  
GPS

ACCIDENT
(decelerare brusca)

TRACTARE

CITIRE ERORI 
(ECU)

ALERTE SECURITATE



CURSE
SI ISTORIC

Oriunde te afli, vei fi în permanență la curent cu ceea ce 
se  întâmplă. Urmăriți activele la o precizie exprimată în 
metri. Fii informat de evenimente importante și vei putea 
reacționa imediat la  orice schimbare.



TRANSFORMAȚI INFORMAȚIILE
ÎN VENITURI

Efectuați analize aprofundate cu 
date  sub formă grafică

Rapoartele sunt împărțite în detalii 
și  rezumate. Tabelele vizuale, 
barele de  culori și graficele permit 
perceperea  intuitivă a datelor.

Pentru a efectua o analiză comparativă, 
se  reunesc informațiile pe perioade și 
grupuri  de active.

Furnizați fiecărui 
departament  rapoarte 
analitice relevante

Managerii, contabilii și analiștii 
pot  primi imediat toate datele  
necesare activității lor.

Decizii bazate pe informații
Interfața plăcută, graficele și tabelele viu colorate vă  
permit să analizați cât mai cuprinzător procesele 
mediului  de afaceri, să îmbunătățiți precizia 
prognozelor, să  identificați punctele critice și să luați 
decizii în direcția  corectă.

Foaie de parcurs

Timpii de parcare  și 
oprire

Consum  combustibil

Rapoarte primite 
automat pe email (pdf si 
xls)

Ore de lucru si ture soferi

all in one
platform

RAPOARTE

Primiți rapoarte pe e-mail
Planificați un calendar și obțineți rapoartele 
prin e-mail cu frecvența dorită. Partajați 
informațiile cu  colegii incluzându-i pe aceștia în 
lista destinatarilor.

Exportați în fișiere Excel și PDF
Salvați rapoartele într-un format convenabil 
pentru  imprimare, prelucrarea datelor offline sau 
utilizarea  acestora cu aplicații externe.

API pentru integrarea cu alte aplicații
Sistemul nostru de raportare oferă instrumente 
API  avansate pentru schimbul și prelucrarea  
informațiilor prin intermediul cererilor HTTPS din  
alte aplicații.



ÎNTREȚINEREA FLOTEI
Programarea lucrărilor de service, 
ITP, RCA și primirea  alertelor

Clienții noștri pot menține vehiculele în stare bună de  
funcționare cu ajutorul alertelor Axifleet.
Creați o listă detaliată de verificare privind service-ul,
gestionați-o și respectați alertele pe care le primiți.

Programați sarcinile privind  service-ul
Creați și gestionați activităților de  service privind flota cu 
doar  câteva clicuri. Programați  sarcinile după dată, 
kilometraj și  orele motorului.

Gestionați lista de verificare a service-urilor
Vizualizați și imprimați lista  lucrărilor de service planificate în  
orice moment. Grupați lucrările  pe tipuri de vehicule, tip  
combustibil și departamente.

Fiți notificat să efectuați la  timp o sarcină
Primiți notificariîn timp util cu  privire la lucrările 
programate  prin SMS, e-mail sau notificări  push din 
aplicația Mobile X-GPS  Monitor pentru a mări ciclul de  
viață al flotei.



ALERTS

NOTIFICARI

Notificări instantanee
Vei primi imediat alertele importante despre evenimente  
ce implica flota ta, fii informat si reacționează în timp util.
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Monitorizati alimentarile si preveniți furtul 

Primiți alerte în timp real prin SMS  sau e-mail pentru a 
preveni furturile  de combustibil. Odată ce a fost  înregistrată 
scurgerea de combustibil,  sistemul Axifleet trimite o 
avertizare  pentru a rezolva problema imediat.

Analizați costurile si consumul mediu
Generați rapoarte detaliate despre  consumul de 
combustibil pentru perioada dorită. Vizualizați 
graficele  intuitive, răsfoiți toate alimentările și  
consumul fiecărui șofer.

COMBUSTIBIL



APLICATIE SMARTPHONE
Vizualizați-vă activele conectate la platforma de geolocatie GPS utilizând 
smartphone-ul sau tableta:

* Localizarea activelor în timp real pe hartă
* Afișează curse și evenimente pe hartă pentru orice perioadă din trecut
* Găsiți locația dvs. în raport cu vehiculele monitorizate
* Notificări despre evenimentele legate de geozonele pe care le-ați definit
* Schimbare vizualizare hartă: străzi și vedere din satelit
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