
F-Track FM

Asukoha- ja kütuseseiresüsteem masinapargi kaughalduseks

täpne, operatiivne ja mugav
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GPS satelliit

GSM/GPRS

võrk Kommunikatsiooniserver

Teenuseserver
(kaart ja
kogutud
andmed)

asukohainfo, andurite näidud,
autojuhtide saadetud sõnumid

peale- ja mahalaadimiskohad,

juhised ja korraldused autojuhile

Keskseade
registreerib pidevalt
GPS koordinaate ja
andurite näite

Kütuseandur mõõdab

kütusenivood paagis

Navigaator abistab juhti

marsruudi leidmisel ja

sidepidamisel kontoriga

Võrgurakenduse kaudu vaatleb klient

masinate asukohti kaardil, läbitud teekondi

ning kütusekulu ja töötundide aruandeid.

F-Track FM 

• näitab reaalajas masinate paiknemist kaardil
• määrab peale- ja mahalaadimiskohad  
• vahendab infot autojuhtide ja kontori vahel
• visualiseerib masinate läbitud teekonnad
internetipõhisel interaktiivsel kaardil
• fikseerib täpselt ja objektiivselt masina
kütusekulu
• arvestab keskmist kütusekulu mototunni ja
100km kohta
• tuvastab tankimisi ja kütusekadusid
• alarmeerib reaalajas tankimistest ja
kadudest
• hindab masinatele kehtestatud kütuse
normkulu tõepärasust

F-Track FM koosneb:

• masinale paigaldatavast GSM/GPS/GPRS
keskseadmest, mis registreerib ning edastab
asukoha- ja kütuseinfot
• kütusepaaki paigaldatavast nivooandurist
• juhikabiini paigaldatavast navigatsiooni-
terminalist
• internetipõhisest teenusest, mis info
tarbijale kas või koju kätte toob



Kas  valitud  marsruut  ja  sõidukiirus  olid  optimaalsed?  Kui  pikk  oli  koorma

laadimisaeg? Kas kütusepaagi täitmiseks valiti soodsaim alternatiiv? 

Masina  teekonna  visualiseerimine  kaardil  annab  kiire  ja  täpse  ülevaate  läbitud
marsruudist  ja  selle  läbimisel  tehtud peatustest.  Tankimised  ja  kütusekaod esitatakse
muudest peatustest selgelt eristuvate sündmustena. Teekonna animeerimine võimaldab
selle detailset analüüsi. 

F-Track  FM rakendamine  kehtestab
kontrolli kütusekulu üle ning võimaldab
kontrollida  sõidu-  ja  seisufaktide
paikapidavust. 

Iga  masina  kohta  saab  vabalt  valitud
perioodide  lõikes  koostada  detailseid
aruandeid,  mis  kütusekulu  ja  seda
põhjustanud olusid iseloomustavad.

Mototundide  raport  eristab  töö-  ja
puhkeaega.

Kütuse  graafiline  kulujoon  kõrvutatuna
liikumiskiiruse  ja  tööaja  graafikutega
võimaldab hinnata üheselt kulu reaalsust
ning sihtotstarbelisust.



Kas masinad asuvad seal, kus Te arvate neid asuvat? Kus on lähim vaba masin

ootamatu tellimuse täitmiseks? 

F-Track  FM  annab  ülevaate  masinapargist  tervikuna. Pidev,  reaalajas  uuenev  info
masinate  asukohast  ja  hõivatusest  võimaldab  juhtide  töö  paremat  korraldamist  ning
efektiivsemat vedude planeerimist ja koordineerimist.

   

Kuidas on masinad olnud hõivatud aruandlusperioodil?

Päring teenuseserveri andmebaasi annab
koondtabeli kujul hea ülevaate masinate
kütusekulust ja ekspluatatsioonist vabalt
valitava ajavahemiku jooksul.

Tabelit  tulpade  järgi  sorteerides  saab  tekitada  pingeridasid  keskmise  kütusekulu,
läbisõidu või tööaja järgi.

Läbisõitude  võrdlus  töö-  ja  puhkeaja  ning  tarbitud  kütusega  võimaldab  masinaparki
tõhusamalt rakendada vähendades ooteperioode ja tühisõite. 

Süstemaatiline statistika kütusekulu ja  tankimiste osas  määrab  masinatele  objektiivse
kütusekulu  piirnormi.  Kuluvõrdlused  perioodide  lõikes  toovad  esile  probleemsed
masinad. 



F-Track  FM suurendab  masinapargi  juhtimise  operatiivsust  ja  abistab  autojuhte
navigeerimisel.

Infovahetus  autojuhi  ja  kontori  vahel  on
lihtne, kiire ja odav.
 

• Edasta või tühista korraldusi juhile
• Täpsusta kaardil sihtkohtade andmeid
• Suhtle juhiga vastavalt vajadusele

Täpselt määratud sihtkohad ja operatiivselt
edastatud  suunised  säästavad  aega  ning
kütust. 

Kontoris  kaardile  märgitud  sihtkoht
kantakse  hiireklikiga  autojuhi  naviseadme
ekraanile.

Navigatsiooniterminal  teavitab  juhti  uuest
sõnumist. 

Juht  võtab  töö  vastu,  navigaator  arvutab
optimaalse marsruudi ja juhatab kohale.

Keskseade  teatab  kontorile  töö
vastuvõtmisest. 

Navigatsiooniterminal  jälgib  pidevalt
kaugust  sihtkohani  ja  arvestab  kohale-
jõudmiseks kuluvat aega.

Kogu  info  on  nähtav  nii  autojuhile  kui
kontorile.

F-Track  FM ütleb  täpselt,  millal  kaup
tellijani jõuab.

Tootja ja teenusepakkuja:
Metrotec OÜ
Haljas tee 25, 12012 Tallinn
Tel. 6274730
e-post: info@metrotec.ee
http://www.metrotec.ee


