CASE STUDY:

Case study:
Autopožičovňa vozidiel
Požiadavka klienta:
Klient, ktorý prevádzkuje auto požičovňu vozidiel v segmente
B2B, oslovil MOVYS s žiadosťou o predloženie cenovej
ponuky na systém, ktorý bude lokalizovať vozidlá požičovne
v rámci EÚ. Klient hľadal dodávateľa, ktorý okrem spoľahlivej
online lokalizácie ponúka aj systém s možnosťami zvýšenia
zabezpečenia vozidiel voči krádeži a s možnosťami evidencie aj
pre vozidlá požičovne, ktoré nebudú vybavené GPS zariadením.

Riešenie MOVYS:
MOVYS ponúkol klientovi riešenie, ktoré mu zabezpečuje

Systém informuje o pohybe vozidla bez zapnutého zapaľovania,

lokalizáciu vozidiel v rámci Slovenskej republiky, s možnosťou

čiže v prípade nežiaduceho odtiahnutia alebo naloženia vozidla je

prakticky okamžitej aktivácie online lokalizácie v rámci EÚ.

zodpovednej osobe okamžite zaslaná alarmová správa priamo na

Takéto riešenie umožňuje klientovi aktivovať online lokalizáciu

mobilný telefón vo forme SMS správy. Zároveň systém rozpozná

v EÚ len v prípade potreby a len pre klientom vybrané vozidlá,

odpojenie alebo odtrhnutie GPS zariadenia od napájania vo vozidle

ktoré sa skutočne budú pohybovať mimo územia Slovenskej

a bezodkladne informuje formou SMS správy na preddefinované

republiky. Akonáhle nie je roamingový prenos dát potrebný,

tel. čísla. Pokiaľ zostane odpojené zariadenie vo vozidle, naďalej

klient si môže službu deaktivovať podľa potreby. Týmto

posiela informácie o svojej polohe, to všetko vďaka záložnému

spôsobom ušetrí klient nemalé prostriedky za roamingové

akumulátoru priamo v zariadení. Rozpoznanie pokusu o krádež

prenosy dát, bez akéhokoľvek obmedzenia funkcionality

vozidla v reálnom čase umožňuje klientovi okamžite kontaktovať

online lokalizácie v rámci EÚ. Aktivácia a deaktivácia online

PZ SR, ktorá má najširšie kompetencie a najviac zdrojov (ľudia/

lokalizácie v rámci EÚ zostáva v rukách klienta, ktorý si

vozidlá) na zadržanie páchateľa. Upozornenie na alarmovú

takto sám reguluje náklady na lokalizáciu v zahraničí podľa

situáciu dostávajú zodpovední pracovníci v rámci požičovne, ale

vlastných potrieb

aj samotný klient požičovne, ktorý si vozidlo prenajal.

Systém Telemonitor umožňuje klientovi zároveň evidovať

Auto

komu je vozidlo prenajaté, vrátane kontaktných údajov

Telemonitor môže ponúknuť svojim klientom zákaznícky prístup

zákazníka požičovne a informácie od kedy - do kedy

k prenajatým vozidlám. To umožní zákazníkom využívať všetky

je podpísaná zmluva na prenájom. Všetky informácie

benefity systému Telemonitor. K vozidlám sú automaticky tvorené

je možné filtrovať a zoraďovať podľa potreby klienta.

výkazy vozidiel a na základe lokalizácie a knihy jázd dokážu

Evidencie zákazníkov požičovne môže klient vykonávať

klienti efektívnejšie využívať prenajatý vozový park.

požičovňa

vozidiel

na

základe

zavedenia

systému

pre všetky vozidlá požičovne, to znamená aj pre vozidlá,
ktoré nie sú vybavené GPS zariadením. Každé vozidlo

Náklady na zavedenie GPS monitoringu prefinancoval MOVYS

klienta má aktivované zvýšenie zabezpečenia, na základe

klientovi na 36 mesiacov, vstupné náklady na jedno vozidlo boli

vyhodnocovania alarmových situácií.

na úrovni okolo 1 € / bez DPH.

www.movys.sk

Telemonitor je produkt spoločnosti
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prefinancovanie
na 36 mesiacov

100+ zapojených vozidiel

zvýšenie zabezpečenia

zákaznícke prístupy
pre klientov auto požičovne

zasielanie SMS správ
v prípade alarmovej situácie

rozšírené možnosti evidencií
podľa zadania klienta

www.movys.sk

aktiváciu/deaktiváciu online lokalizáciu
v rámci EÚ riadená klientom podľa vlastných potrieb

