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Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη Στόλου
Ενδυνάμωςθ Επιχειρθματικών Λφςεων
Λογιςμικό, Συςκευζσ Εντοπιςμοφ GPS
H Kentall Tech Ltd. παρζχει μία απλι και ιςχυρι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν φιλοξενία
και διαχείριςθ των ςυςκευών εντοπιςμοφ GPS.
Η πλατφόρμα προςαρμόηεται προςεκτικά ςτισ ανάγκεσ των εταιρειών διαχείριςθσ ςτόλου με
υποςτιριξθ για τισ περιςςότερεσ ςυςκευζσ εντοπιςμοφ GPS ςτθν αγορά. Η πλατφόρμα είναι
ςυμβατι με υπολογιςτι αλλά και smartphones.
Επίςθσ είναι εφκολθ ςτθ χριςθ με ιςχυρζσ λειτουργίεσ διαχείριςθσ πελατών και sub-users
(χριςτεσ).
Πλιρθσ διαχείριςθ ςτόλου από μία πλατφόρμα για όλεσ τισ ανάγκεσ – www.kentalltrack.com

Η πλατφόρμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για διαχείριςθ ςτόλου, είτε για παρακολοφκθςθ
ςκαφών είτε οχθμάτων με ειδικζσ ρυκμίςεισ και ενδείξεισ αντίςτοιχα. Αφοφ εγκαταςτακεί,
ζχετε πλιρθ ζλεγχο των ςυςκευών που βρίςκονται ςτα ςκάφθ/οχιματά ςασ για να
πραγματοποιείτε κακθμερινζσ/εβδομαδιαίεσ/μθνιαίεσ εργαςίεσ με ευκολία. Ο ςτόχοσ είναι
να διευκολφνουμε τθ διαχείριςθ ςτόλου και να αυτοματοποιιςουμε ενζργειεσ που είναι
απαραίτθτεσ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ εταιρείασ ςασ.
Για παράδειγμα εβδομαδιαίεσ αναφορζσ διαδρομών μποροφν να αποςτζλλονται αυτόματα
ςτο email ςασ, να ενθμερώνεςτε για τυχόν ςυναγερμοφσ αλλά και άλλου είδουσ ειδοποιιςεισ
που μπορείτε να ορίςετε όπωσ θ είςοδοσ/ζξοδοσ ςε κάποια γεωγραφικά όρια.
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Συμβατότητα με τισ περιςςότερεσ ςυςκευζσ ςτην αγορά.
Η Kentall Tech παρζχει τελευταίασ τεχνολογίασ ςυςκευζσ παρακολοφκθςθσ/εντοπιςμοφ GPS
με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά όπωσ 100% αδιάβροχεσ (IP-67) μεγάλθσ ευαιςκθςίασ δζκτεσ και
πομποφσ για καλφτερο ςτίγμα και πλικοσ λειτουργιών για καλφτερθ απόδοςθ.
Ωςτόςο, γνωρίηουμε ότι υπάρχουν εταιρείεσ που ζχουν ιδθ επενδφςει ςε ςυςκευζσ τζτοιου
είδουσ. Ωσ εκ τοφτου καταφζραμε να κάνουμε τθν πλατφόρμα μασ όςο το δυνατόν πιο
ςυμβατι με τισ περιςςότερεσ ςυςκευζσ ςτθν αγορά.
Αυτό ςθμαίνει ότι δεν χρειάηεται να απεγκαταςτιςετε προθγοφμενεσ ςυςκευζσ και να
αγοράςετε καινοφργιεσ. Μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτο info@kentalltech.com για
να ελζγξετε εάν οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιείτε αυτιν τθ ςτιγμι είναι ςυμβατζσ με τθν
πλατφόρμα μασ.
Σθμ. Υπάρχουν διάφορεσ ςυςκευζσ μικρών ι περιςταςιακών προμθκευτών που ίςωσ δεν
υποςτθρίηουμε, εάν όμωσ μπορείτε να μασ δώςετε ζνα δείγμα ςυςκευισ για λίγεσ μζρεσ,
μποροφμε να προςπακιςουμε να εντοπίςουμε και να επικοινωνιςουμε με τον
καταςκευαςτι τθσ για να τθν προςαρμόςουμε ςτθν πλατφόρμα μασ .
Μθν διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτο info@kentalltech.com για να βροφμε τθν
καλφτερθ λφςθ για τθν επιχείρθςι ςασ.
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Επαγγελματική Online Πλατφόρμα
Σχεδιαςμζνθ ειδικά για επιχειριςεισ. Όςα χρειάηεςτε ςε μια πλατφόρμα.
Μόλισ ςυνδεκείτε ςτθ πλατφόρμα, αμζςωσ ζχετε πρόςβαςθ ςε όλα ςασ τα ςκάφθ/οχιματα
για να τα διαχειριςτείτε χρθςιμοποιώντασ τα εργαλεία ςτθ δεξιά άκρθ τθσ οκόνθσ. Τα
εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν: χάρακα, ςχεδιαςμό γεωγραφικών ορίων, αναηιτθςθ
περιοχών, εντοπιςμό κοντινότερου ςκάφουσ και τθν επιλογι είδουσ χάρτθ (google maps:
street/satellite και άλλουσ χάρτεσ).
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 Διαχειριςτείτε μεμονωμζνα ζνα ςκάφοσ/όχθμα, κάνοντασ κλίκ πάνω του.
Εμφανίηεται το πρώτο ςφνολο εργαλείων και πλθροφοριών.
Τα εργαλεία δεξιά από πάνω προσ τα κάτω είναι:
Trail: εμφανίηει τθν “ουρά” τθσ πορείασ
Trip: ςασ μεταφζρει ςτθν ςελίδα ιςτορικοφ
πορείασ
StreetView: ανοίγει το streetview τθσ τοποκεςίασ
του επιλεγμζνου ςκάφουσ/οχιματοσ
Directions: google maps οδθγίεσ προσ το
ςκάφοσ/όχθμα
Zoom: μεγζκυνςθ χάρτθ με κζντρο το επιλεγμζνο
ςκάφοσ/όχθμα
o
o
o
o
o
o

In this window there is also all the info you’ll need at a glance.
Speed / Ταχφτθτα (χλμ/knots),
Status / Κατάςταςθ (moving/parked/idle),
Battery level / Μπαταρία (support depends on the device),
Last time the tracker sent out a signal / Ώρα τελευταίου ςτίγματοσ,
Current location / Τοποκεςία,
Latitude and Longitude / Γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ.

Οδθγίεσ για το πώσ να χρθςιμοποιιςετε τα εργαλεία αυτά κα βρείτε ςτο User Manual.
Μπορείτε επίςθσ να παρακολουκείτε εφκολα τισ ειδοποιιςεισ κάκε ςκάφουσ/οχιματοσ
από το παράκυρο των ειδοποιιςεων ςτθν κάτω δεξιά γωνία. Εάν ςυμβεί κάτι που ζχει οριςτεί
να αποςτζλλει ειδοποίθςθ τότε κα ανοίξει αυτόματα το παράκυρο με τθν ειδοποίθςθ
παράλλθλα με τον ιχο ςυναγερμοφ.
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Επίςημοι Χάρτεσ
Διαλζξτε τον χάρτθ που ςασ εξυπθρετεί καλφτερα. Η πλατφόρμα είναι εξοπλιςμζνθ με
διαφορετικοφσ χάρτεσ (Google Maps: Street/Satellite etc., Open Street Maps).
Εμφάνιςθ των γεωγραφικών ορίων και των περιοχών που ζχετε ορίςει.
Εάν διακζτετε δικαιώματα κάποιων άλλων χαρτών , μποροφμε να τουσ εφαρμόςουμε ωσ 3rd
party maps κατόπιν ςυνεννόθςθσ.

Αναλυτικό Ιςτορικό Διαδρομών (Replay)
Ιςτορικό διαδρομών για θμζρα/εβδομάδα/μινα – Replay κάκε διαδρομισ (start-stop)
(Επιλογι για εμφάνιςθ διαδρομών πολλαπλών ςκαφών/οχθμάτων)
Για κάκε ςκάφοσ/όχθμα υπάρχει δυνατότθτα replay τθσ διαδρομισ για οποιαδιποτε
θμερομθνία ι περίοδο (μεταξφ δφο θμερομθνιών) με δυνατότθτα ιςτορικοφ ζωσ 1 χρόνο. Το
replay μπορεί να γίνει για 1 μεμονωμζνο ςκάφοσ/όχθμα ι για πολλά μαηί.
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Αυτόματεσ Αναφορζσ Διαδρομών
Αναλυτικζσ Εβδομαδιαίεσ Αναφορζσ κίνθςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
νζου νόμου που ιςχφεί ςτθν Ελλαδα.
Η εβδομαδιαίεσ αναφορζσ αποςτζλλονται αυτόματα ςτο email ςασ ςε μορφι PDF για
αρχειοκζτθςθ. Οι αναφορζσ είναι ανάλογα με το τι είδοσ αναφοράσ ζχει επιλεχτεί.
Παρακάτω είναι ζνα παράδειγμα Εβδομαδιαίασ Αναφοράσ Διαδρομών.

Αναφορά Διαδρομών με γραφικι παρουςίαςθ 2 ςκαφών πάνω ςτον χάρτθ:
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Αυτοματοποιημζνεσ Αναφορζσ (Εβδομαδιαία Report)
Εβδομαδιαίεσ Αναφορζσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
νζου νόμου (ΠΟΛ.1240/2018) που ιςχφει ςτην Ελλάδα.
Ο κάκε χριςτθσ μπορεί να ζχει δικι του αυτοματοποιθμζνθ αναφορά για οποιαδιποτε
πλθροφορία του ςκάφουσ/οχιματοσ.
Η Εβδομαδιαία Αναφορά περιζχει το ςφνολο των διαδρομών που ζγιναν μζςα ςτθν
εβδομάδα για το κάκε όχθμα/ςκάφοσ και μπορεί να ρυκμιςτεί ζτςι ώςτε να ςασ
αποςτζλλεται αυτόματα με email κάκε εβδομάδα.
Οι αυτοματοποιθμζνεσ αναφορζσ μποροφν να δθμιουργθκοφν από το μενοφ REPORTS και να
προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ ςασ με επιλογζσ ςυγκεκριμζνων θμερομθνιών και επικυμθτισ
θμζρασ που κα αποςτζλλονται. Επίςθσ μπορείτε να ορίςετε και ςυγκεκριμζνθ χρονικι
περίοδο τθσ θμζρασ που κα καταγράφεται.(π.χ. Μόνο εργάςιμεσ ώρεσ 08:00 ζωσ 18:00)
Εφκολθ ρφκμιςθ Εβδομαδιαία Αναφορά:

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ δθμιουργίασ Αυτοματοποιθμζνων Αναφορών ςτο User Manual.
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Διαχειριςτικό Panel
Πλιρθσ ζλεγχοσ από τον Διαχειριςτι (Admin) για όλα τα ςκάφθ/οχιματα και τουσ χριςτεσ
ςε ζνα Panel. (προςφζρεται ςε εταιρίεσ με μεγάλουσ ςτόλουσ)
Η πλατφόρμα είναι εξοπλιςμζνθ με ιςχυρό διαχειριςτικό μενοφ για όλεσ τισ ανάγκεσ τθσ
εταιρείασ. Από εκεί μπορείτε να δθμιουργιςετε νζουσ χριςτεσ, να προςκζςετε ςυςκευζσ, να
προςαρμόςετε τισ υπάρχουςεσ ςυςκευζσ (όνομα οδθγοφ-skipper, φωτογραφία, πλθροφορίεσ
άδειασ ικανότθτασ , οριςμόσ θμερομθνίασ ι διανυκείςασ απόςταςθσ για ςυντιρθςθ (service)
κλπ).

Ο διαχειριςτισ του λογαριαςμοφ μπορεί να δθμιουργιςει sub-users (άλλουσ χριςτεσ) που
ζχουν δικά τουσ ςτοιχεία ςφνδεςθσ. Οι χριςτεσ αυτοί μποροφν να ζχουν περιοριςμζνθ
πρόςβαςθ ςε επιλεγμζνεσ ομάδεσ ςκαφών/οχθμάτων.
Υπάρχει δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ ςκαφών/οχθμάτων. Στισ ομάδεσ αυτζσ είναι επιλογι του
διαχειριςτι για το ποιοσ χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ.
Οι δυνατότθτεσ είναι ατελείωτεσ με το εργαλείο ομαδοποίθςθσ και διαχείριςθσ χρθςτών.
Παραπάνω πλθροφορίεσ για τισ ομάδεσ ςκαφών/οχθμάτων ςτο User Manual.
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Εφκολθ διαχείριςθ των χρθςτών, και των ςυςκευών GPS.
Διαχείριςθ χρθςτών:

Διαχείριςθ ςυςκευών GPS:
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Cloud Hosted Solution
Η Πλατφόρμα Kentall Tech Tracking είναι online ςτο cloud, για τθν καλφτερθ λειτουργία των
υπθρεςιών. Αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να τθν αναβακμίηουμε τακτικά χωρίσ να
διακόπτεται θ λειτουργία τθσ ι να απαιτείται καινοφργια εγκατάςταςθ ςτισ ςυςκευζσ ςασ.
Επίςθσ διακζτει ιδιαίτερα μεγάλθ αποκθκευτικι ικανότθτα ώςτε να διατθρεί data για ζνα
ολόκλθρο χρόνο ώςτε να είναι προςβάςθμα από τον χριςτθ ανά πάςα ςτιγμι.
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Platform is available for PC & smartphones (check www.kentall-tech.com)
Beautiful and easy user interface
Accurate asset position in real time
Worldwide coverage
Trip replay (up to 1 year of trip history)
Alerts (for geo-zone in/out, speeding, trap trigger and more)
o Pop up window notification on the map
o Email notification
o SMS notification
Create Geo Zones
o Set different ports as a geo-zone, get notified when asset enters the port
Arm/Disarm asset remotely
Map view of all the assets at once
Multiple options for map view layers (google maps: street/satellite, open street maps, etc)
Quick tools on the map
o Measuring tool
o Geo-zone tool
o Current Location
o Closest asset to a location
o Select Map layer
Quick info bubble when clicking/tapping on an asset
o Current Speed
o Status (parked/idle/moving)
o Battery % (depending on hardware)
o Time of latest report
o Odometer
o Location
o Latitude & Longitude
Quick Tools when clicking/tapping on an asset
o Trail (displays live trail of moving asset)
o Trip (displays 24hr trip)
o Street View (opens google maps street view on the current address)
o Google Maps Directions (opens google maps direction to current address)
o Zoom
Log asset events
Log asset maintenance dates
Reports
o Automated reports for trips, total distance, number of alerts and many more
o Custom Reports
o Custom scheduled, with specific time of the day filter
Asset Group Management
o Assign group of assets to users for easier filtering
o Create sub-groups
o Assign multiple users to a group
o Assign multiple groups to a user
Easy admin panel to manage hardware devices such as SIM cards and GPS trackers

