Mòdul per a Autobusos*

+20,90 €/vehicle/mes

Aquest mòdul té com a objectiu la gestió de les parades i els trajectes dels autobusos.
Permet definir parades i línies, planificar recorreguts i obtenir informes d’anàlisi de
puntualitat en els recorreguts.

ALTRES QUOTES I CONDICIONS
EMPRESES

La contractació del Servei de Gestió de Flotes està sotmès a un període de
permanència mínim de 6 mesos en concepte d’amortització del material.

Quota d'alta del servei

Gestió
de flotes

Tarifa

Alta per vehicle amb geolocalitzador bàsic
Inclou subministrament sense instal·lació d'un geolocalitzador bàsic.

52,25 €/vehicle

Alta per vehicle amb geolocalitzador avançat
Inclou subministrament sense instal·lació d'un geolocalitzador avançat. 83,60 €/vehicle

Canvi del geolocalitzador bàsic per un geolocalitzador avançat,
amb un increment de 6 mesos en el període de permanència
Incompliment de permanència

31,35 €
0€
Tarifa

En cas d'incompliment de la permanència inicial o de la permanència més
l’increment afegit per a determinats geolocalitzadors, el client haurà d’abonar
en una sola quota l'import per vehicle/mes corresponent al període establert. 31,35 €/mes/vehicle

Reposició del material (no retornat en cas de baixa del servei)

Tarifa

Encas de baixa i de no retorn del geolocalitzador bàsic, caldrà abonar

135,85 €

Encas de baixa i de no retorn del geolocalitzador avançat, caldrà abonar

156,75 €

DESCOMPTES PER VOLUM APLICABLES AL PAQUET BÀSIC I AL MÒDUL D’AUTOBUSOS
Entre 11 i 20 vehicles: 10% dte. Entre 21 i 40 vehicles: 25% dte. Més de 40 vehicles: 40% dte.

Edició març de 2018.

Canvi del geolocalitzador bàsic per un geolocalitzador avançat,
sense increment del període de permanència

Tarifa

* Requereix localitzador avançat.

Canvi de geolocalitzador

104,50 €

IGI inclòs.

Formació obligatòria de l'eina de Gestió de Flotes.

Als imports de reposició esmentats, se'ls aplicarà un descompte prorratejat de 31,35 € anuals per any de contracte complert,
amb un mínim de 31,35 € per geolocalitzador.

andorratelecom.ad

QUÈ ÉS EL SERVEI DE GESTIÓ DE FLOTES DE VEHICLES?

A QUINES EMPRESES VA DIRIGIT?

El Servei de Gestió de Flotes és un sistema que funciona en temps real via GPS i que
facilita en tot moment informació rellevant per a la planificació, el control i la gestió de
les activitats realitzades per la flota de vehicles d’una empresa.

Els sistemes de gestió de flotes es poden utilitzar en diferents àmbits:

Com funciona?
Els vehicles equipats amb un dispositiu GPS de geolocalització amb targeta SIM
envien informació via GPS sobre la posició, el temps de conducció, els quilòmetres, la
identificació del conductor, la temperatura, etc. La plataforma de gestió rep tota
aquesta informació i la fa accessible al client mitjançant la pàgina web de seguiment
de la flota. D’aquesta manera, és possible controlar els vehicles i fer-ne un seguiment
en qualsevol moment des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

OFERTA COMERCIAL

Satèl·lit GPS

Vehicle equipat amb un
dispositiu GPS de geolocalització amb una targeta SIM

· Serveis tècnics i força comercial: departaments comercials, visitadors,
tallers mòbils, grues, serveis d’assistència, rondes de vigilància, etc.
· Serveis públics: vehicles de neteja, cossos de policia, ambulàncies,
agents forestals, transport, etc.
· Flotes de lloguer: caravanes, maquinària, flotes de rènting, empreses
de lloguer de vehicles (”rent a car”), etc.
· Transport: autocars, autobusos, taxis, camions, repartiment, etc.
· Vehicles d’obres: grues, tallers mòbils, vigilància i conservació de
carreteres i obres, etc.

Antena GSM

Plataforma de
gestió web

Pàgina web de seguiment de
la flota accessible pel client

Localització mitjançant GPS de vehicles o altres elements de la flota en temps
real (serveis tècnics, comercials, etc.) sobre un mapa
Control i monitorització a través d’una plataforma web
Diversos informes en línia (quilometratge, horaris, estat del vehicle, parades,
velocitat, rutes...)
Generació d’alarmes per a diferents esdeveniments: excés de velocitat,
entrada/sortida de zona, arrencada del vehicle, aturada del vehicle...

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS AVANTATGES D’UN
SISTEMA DE GESTIÓ DE FLOTES?
· Reducció dels costos operatius: consum de combustible, horaris de treball,
quilòmetres mensuals...
· Millora de la gestió interna dels recursos
· Millora de la seguretat dels vehicles i dels seus ocupants

Andorra Telecom proporciona el dispositiu d’accés GPS que cal instal·lar en cada
vehicle, per compte del client. El client disposarà d’accés a la nostra plataforma de
gestió per fer el seguiment de la seva flota. Per començar a gaudir del Servei de Gestió
de Flotes, cal contractar el mòdul bàsic per a cada vehicle. També es pot ampliar la
cobertura si es contracten mòduls opcionals específics.

Paquet Bàsic

26,13 €/vehicle/mes

El Paquet bàsic permet monitoritzar la ubicació i la velocitat dels vehicles en temps
real. Inclou la configuració inicial del geolocalitzador, l'alta de la SIM, el trànsit de
dades efectuat per la SIM i el manteniment dels geolocalitzadors.

MÒDULS OPCIONALS ESPECÍFICS
Mòdul de Seguretat

+3,14 €/vehicle/mes

Aquest mòdul permet activar alertes i generar informes en cas de moviments irregulars
dels vehicles, causats per robatoris de carburant o una velocitat excessiva, entre d'altres.

Mòdul de Manteniment de Vehicles*
+5,23 €/vehicle/mes
Aquest mòdul permet mantenir una fitxa tècnica del vehicle actualitzada, gestionar
de manera proactiva les revisions, fer un seguiment de les incidències, visualitzar els
consums i el quilometratge i generar informes per conductor.

