
Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων

Παρακολουθήστε, αναλύστε και βελτιώστε τις λειτουργίες του στόλου σας



Επισκόπηση

Το σύστημα MYFLEET είναι ένα σύστημα
αδιάλειπτης παρακολούθησης και διαχεί-
ρισης στόλου επίγειων, εναέριων και
πλωτών οχημάτων που έχει υλοποιήσει
η Natech. Απευθύνεται σε κάθε επιχείρη-
ση, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, που
διαθέτει από ένα και άνω οχήματα.

Το σύστημα τοποθετείται σε ανεξάρτητο
αριθμό οχημάτων και προσφέρει ζωντα-
νή απεικόνιση στο χάρτη για το σύνολο
των οχημάτων που κατέχει η επιχείρη-
ση.

Όπως όλες οι λύσεις πληροφορικής που
αναπτύσσει και παρέχει η Natech, το
σύστημα MYFLEET διακρίνεται για την
αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και την
ευκολία στη χρήση του.



Αυτόματος υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής με επιλογή 
πελατών ή περιοχών που πρέπει να επισκεφτεί το όχημα, για 

τον περιορισμό της άσκοπης μετακίνησης και κατανάλωσης 
καυσίμων.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Χαρακτηριστικά

Εντοπισμός οχημάτων σε ψηφιακό χάρτη σε πραγματικό χρόνο 
και πληροφόρηση σχετικά με την ταχύτητα, την κατεύθυνση και 
την κατάσταση του οχήματος (σε κίνηση, σε αναμονή, κλπ.).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων του κάθε οχήματος για την 
αποφυγή αποκλίσεων από τον προγραμματισμένο ανεφοδιασμό 
του στόλου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Έλεγχος τήρησης προγραμματισμένης διαδρομής μέσω 
ιστορικού διαδρομών που παρέχει λεπτομερή ανάλυση 

των κινήσεων, στάσεων και επισκέψεων σε πελάτες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Παροχή στατιστικών ώστε να δίνεται η συνολική εικόνα της 
κινητικότητας των οχημάτων με αναφορά στο κόστος των 

καυσίμων και την επισκεψιμότητα των πελατών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ανάγνωση δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία, κ.ά.) από 
αισθητήρες και αναλυτική παρουσίαση όλων των 
πληροφοριών με τη μορφή αναφορών και γραφημάτων.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
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Πλεονεκτήματα

ικανοποίηση πελατών 
από τη χρήση και 

τεχνική υποστήριξη 
του MYFLEET!

100%

και πλέον επιχειρήσεις 
ανά την Ελλάδα 

εξυπηρετούνται ήδη 
από το MYFLEET! 

80

 Βελτίωση οργάνωσης και αποτελεσματικότερη  
λειτουργία της επιχείρησης

 Μείωση των εξόδων της επιχείρησης

 Βελτιστοποίηση των δρομολογίων και της 
παραγωγικότητας του στόλου

 Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

 Σύντομο χρονικό διάστημα απόσβεσης
κόστους κτήσης συστήματος

 Ασφάλεια οδηγών (τηλέφωνο SOS, κα)

 Μείωση του ρίσκου και συμμόρφωση με τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας

 Προστασία κατά της κλοπής των οχημάτων



Οθόνες συστήματος
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Εύχρηστο περιβάλλον

Το σύστημα προσφέρει ζωντανή παρακολούθηση οχημάτων 24/7 με παγκόσμια κάλυψη.

Η είσοδος στο MYFLEET πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.ifleet.gr.

Ο κάθε χρήστης διαθέτει μοναδικό κωδικό με μηνιαία συνδρομή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.

Το σύστημα είναι παραμετροποιήσιμο ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας.



Γιατί να το επιλέξετε

Είναι μια λειτουργική και ευέλικτη λύση βασισμένη σε σύγχρονη τεχνολογία

Διαθέτει εύχρηστο και απλό περιβάλλον διεργασίας, φιλικό για το χρήστη

Παραμετροποιείται και επεκτείνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας

Έχει ανταγωνιστικό κόστος και παρέχει εγγυημένη απόδοση των χρημάτων σας

Παρέχει την αξιοπιστία και την εμπειρία της Natech σε θέματα τεχνογνωσίας

Η διαχείριση στόλου επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται το στόλο τους κατά τη
διάρκεια όλων των μεταφορικών διαδικασιών.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η παγκόσμια αγορά εντοπισμού οχημάτων
μεγαλώνει διαρκώς.

Για ποιους λόγους να επιλέξετε το MYFLEET της Natech;

Αποκτήστε μεγαλύτερο έλεγχο του στόλου σας!

Δημιουργήστε ένα οργανωμένο και ισχυρό στόλο!



Διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις και συν-
εργασίες διεθνούς επιπέδου με κορυφαίους
τεχνολογικούς ομίλους, γεγονός που αντα-
νακλά τόσο το κύρος όσο και την αξιοπιστία
της. Χαίρει, επίσης, της εμπιστοσύνης του συ-
νόλου των πελατών της.

Υποστηρίζει ενεργά και αδιάλειπτα τις περισ-
σότερες συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελ-
λάδα, δημόσιους οργανισμούς (ΕΛΤΑ), μεγά-
λες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η Natech παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες
της στον κλάδο των επιχειρήσεων και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αξιοποιώ-
ντας την 30ετή της εμπειρία, με γνώμονα το
σεβασμό προς τον πελάτη - συνεργάτη και τη
συνεχή εφαρμογή της καινοτομίας και των
τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εταιρεία

Microsoft Partner
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015
ISO 22301:2012 

90%
Ικανοποίηση 
πελατών
για το 2017

Βραβείο 
Καινοτομίας
(Start up/Scale up 
awards 2017 
Παπαστράτος)

Ευρωπαϊκά 
Επιχειρηματικά 
Βραβεία 2019
“Ones to watch”



ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Λ. Σταύρου Νιάρχου 85,
45332 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 77300 
INFO@NATECH.GR

ΑΘΗΝΑ
Γρανικού 7, Μαρούσι
15125 Αττική, Ελλάδα
Τηλ: +30 21 0 6300999
ATHENS@NATECH.GR

WWW.NATECH.GR


