
 

 

Sunați la numărul 0731 790 079  sau 
scrieți-ne la office@evogps.ro pentru a cere 
un cont DEMO sau mai multe informații 

 

Localizare și monitorizare 
Afișarea pe hartă în timp real a locației vehiculelor și a rutelor parcurse 

 
  

 

Beneficii 
 
EVO GPS vă oferă soluții inovatoare 
de localizare si management al flotelor 
auto, cu ajutorul cărora veți observă 
încă din prima lună diferențe în termeni 
de productivitate, profitabilitate, 
siguranță si control asupra afacerii 
dumneavoastră. 

 
• Monitorizarea kilometrilor parcurși și 

furnizarea de date în timp real  

• Eficientizarea proceselor logistice și 

creșterea productivității 

• Reducerea timpilor morți 

• Simplificarea muncii administrative prin 

optimizarea proceselor interne  

• Reducerea cheltuielilor prin scăderea 

numărului de km parcurși 

• Reducerea fraudelor, atât din partea 

terților cât și a angajaților 

 

 
Industrii 
 
• Transport marfă 

• Transport persoane 

• Distribuție 

• Construcții 

• Intervenții 

• Utilități  

• Petrol și gaze 

• Agricultură 

• Vehicule comerciale 

• Taxi 

 

 

  

Localizarea și urmărirea prin GPS a vehiculelor stă la baza 
sistemelor de monitorizare prin GPS și este un serviciu eficient 
de care orice companie ce deține o flotă auto ar trebui să profite. 
Prin utilizarea unor algoritmi dinamici de transmisie a datelor, 
soluția EVO GPS optimizează modul în care urmăriți vehiculele, 
eficientizează activitatea de coordonare a flotei și aduce o 
reducere substanțiala a costurilor operaționale. 

• Localizare în timp real pe hartă 

• Valori în timp real (viteză, 
adresă, nivel combustibil, 
temperatură) 

• Istoric rute (pe unul sau mai 
multe vehicule) 

• Reconstituire rute pe hartă  

• Posibilitatea de comparare a 
rutelor 

• Grafic cu date obținute în timpul 
deplasării 

• Icon dinamic pe hartă 

• Funcție de proximitate  

• Căutare adrese/coordonate pe 
hartă 

• Indicatori de viteză 

• Evidențierea staționarilor de lungă 
durată 

• Evenimente pe hartă în timp real 

• Hărți multiple cu nivel ridicat de 
detaliu pentru Romania și 
Internațional 
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