
AUTOSATNET MONITORING W PRZEGLĄDARCE

Celem produktu jest dostęp do monitoringu GPS własnej floty z 
każdego komputera lub tabletu z dostępem do Internetu poprzez 
przeglądarkę internetową. Autosatnet udostępnia monitoring jako 
usługę, bez dodatkowych kosztów utrzymania własnej infrastruktury 
serwerowej. Koszt systemu na pojazd jest niski i stały, dzięki czemu 
mogą z niego korzystać małe lub rozpoczynające działalność firmy 
transportowe, przedsiębiorstwa i wszystkie osoby zainteresowane 
monitoringiem. Dane z pojazdów jak: pozycja, prędkość, poziom 
paliwa, czas pracy kierowców, itp. przekazywane są przez sieć GPRS 
na serwery firmy Atrom. 

Specjalistyczne oprogramowanie serwerowe analizuje dane o pozycji 
pojazdu i generuje odpowiednie raporty i trasy, wykrywa tankowania 
i zapisuje to wszystko w bazie danych. Serwis internetowy 
Autosatnet na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych 
Atrom prezentuje raporty w formie tabel a trasy i aktualne położenie 
pojazdów na dokładnej mapie Polski i Europy. 
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Do korzystania z Autosatnet wystarczy komputer lub tablet z 
przeglądarką internetową oraz dostęp do internetu. W Autosatnet 
można samodzielnie przydzielać uprawnienia do serwisu wszystkim 
zainteresowanym którym chcemy udzielić spersonalizowanego 
dostępu do konkretnych funkcji systemu.  Możliwe jest teraz 
określenie co konkretny użytkownik ma widzieć. W prosty sposób 
zapewnimy tym  zwiększenie jakości swoich usług transportowych.  
Klienci firm transportowych mogą teraz sami śledzić  z poziomu 
Autosatnet pozycję pojazdów, które wożą ich towary.

MONITORING

• aktualna pozycja na mapie

• czas pracy kierowcy z Tachografu 

cyfrowego

• prędkość

• informacja o załączonej stacyjce

• aktualna ilość paliwa w zbiorniku

• dane z karty kierowcy lub identyfikatora

• obroty silnika

• waga pojazdu

RAPORTY

• szczegółowy raport z trasy za dowolny 

okres

• przekroczenia przejść granicznych

• wpięć identyfikatorów

• dobowy

• dzienny

• bazowy

• temperatur

• wizyty w POI 

• pobyt w państwach

• przejścia graniczne, tankowania paliwa

WYKRESY

• trasy na mapie

• predkość

• poziom paliwa

• obroty silnika

• temperatury

KOUMINKACJA I INNE

• możliwość rozmowy z kierowcą poprzez 

Atrom Mobilne Biuro zamontowane w pojeździe

• odbieranie dokumentów

• odbieranie zdjęć

• odczyt kart kierowcy

• odbieranie plików DDD

• intergracja z autosatnet 3 Mobile

• korytarzowanie

• integracja z TimoCom

• wystawianie dokumentów o działalności i dniach 

wolnych

MONITORING GPS POJAZDÓW W KAŻDEJ PRZEGLĄDARCE Z DOWOLNEGO KOMPUTERA, TABLETU CZY TELEFONU

Dostęp do aktualnej pozycji pojazdów, tras oraz raportów w Autosatnet jest możliwy z każdego miejsca na świecie i oferowany w wielu wariantach abonamentowych już od:

19 złotych Netto za pojazd bez umowy terminowej.


