
KTrack
Soluție profesională pentru monitorizarea 
și managementul eficient al flotei auto



Administrarea și întreținerea parcului de 
autovehicule este o activitate consumatoare de 
timp și resurse atât pentru companiile de transport, 
curierat sau logistică, cât și pentru cele care dețin 
o flotă numeroasă. 

®

Oricare ar fi scopul afacerii, administratorii 
parcurilor auto se confruntă cu aceleași probleme: 
menținerea sub control a costurilor cu flota 
(consumuri, întreținere, pagube), utilizarea eficientă 
a resurselor companiei și siguranța personalului 
și a bunurilor.

În era digitalizării afacerilor, utilizarea soluțiilor 
inteligente de raportare și administrare a 
parcului auto, care să ofere date utile pentru 
a eficientiza activitatea și pentru a reduce  
costurile administrative, a devenit o practică 
frecventă, cu impact evident în creșterea 
performanței businessului. 

KTrack este o soluție 
patentată, destinată 
monitorizării și 
managementului eficient 
al flotelor auto, utilizată 
cu succes de către 
administratorii de flote 
de peste 17 ani.
KTrack este rezultatul unei activități intense de 
cercetare-dezvoltare, îmbunătățită permanent 
pentru a preîntâmpina cerințele diversificate ale 
clienților și pentru a integra cele mai noi tehnologii.
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APLICAȚIA SOFTWARE DE 
MONITORIZARE ȘI MANAGEMENT 
AL FLOTELOR

•• Permite monitorizarea și localizarea în timp 
real a vehiculelor
•• Permite monitorizarea și optimizarea rutelor
•• Permite configurarea și transmiterea alertelor 

de diverse tipuri (securitate, funcționare, 
comportamentale etc.)
•• Monitorizează comportamentul conducătorilor 

auto, ajută la prevenirea accidentelor nedorite și la 
reducerea costurilor de mentenanță 
•• Este un instrument eficient de raportare și 

management, aplicat nevoilor fiecărui utilizator, 
care permite luarea unor decizii rapide, în timp real.
•• Este ușor de utilizat și poate fi accesată de pe 

orice dispozitiv fix sau mobil, conectat la internet.

COMPONENTELE 
SOLUȚIEI

FUNCȚIONALITĂȚILE 
APLICAȚIEI

UNITATE DE
MONITORIZARE 
PRIN GPS 

•• Se montează pe autovehicul, fără a afecta 
configurația tehnică a acestuia 
•• Transmite date către serverul de 

monitorizare utilizând un canal de comunicații 
GSM/GPRS securizat
•• Instalarea este ușoară și rapidă 

MONITORIZAREA ȘI 
OPTIMIZAREA RUTELOR 

•• Monitorizarea autovehiculului în timp real 
•• Optimizarea traseelor 
•• Istoricul traseului: opriri, staționări, viteză 

de deplasare etc.
•• Configurarea punctelor de interes 

ALERTARE 
ȘI SIGURANȚĂ 

•• Alerte privind modul de funcționare a 
echipamentelor 
•• Alerte comportamentale ale șoferului
•• Alerte privind necesitatea reînnoirii 

documentelor conducătorilor și ale 
vehiculelor și efectuării reviziilor periodice
•• Alertă de panică

MONITORIZAREA 
CONSUMURILOR ȘI A 
COMPORTAMENTULUI 
CONDUCĂTORULUI AUTO

•• Nivel și consum de carburant 
•• Evidențierea alimentărilor 
•• Monitorizarea stilului de condus: frânări, 

accelerări, abordări periculoase a curbelor și 
depășirea vitezei legale

RAPOARTE 
ADMINISTRATIVE

•• Rapoarte de activitate a flotei
•• Rapoarte de management al personalului
•• Management al documentelor și reviziilor
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•• Integrabilitate cu echipamente deja instalate pe autovehiculele și 
cu alte aplicații software 
•• Funcționalități personalizate conform specificului activității și 

nevoilor de business 
•• Asistență dedicată 24/7 și training de utilizare

KTrack este un instrument online de monitorizare și management al 
flotelor auto de orice tip sau mărime, ușor de utilizat, care furnizează 
informații utile și scalabile cu ajutorul cărora:

•• Controlați și reduceți costurile administrative 
•• Realizați un management eficient al activității și resurselor
•• Creșteți satisfacția clienților, reducând timpul de livrare a produselor și 

serviciilor dumneavoastră, optimizând rutele
•• Urmăriți și luați decizii, în timp real, de îmbunătățire și optimizare a 

resurselor și activității operaționale
•• Creșteți reasponsabilitatea și productivitatea angajaților 
•• Identificați în timp util eventuale probleme de funcționare a 

autovehicului care ar putea duce la întreruperea activității
•• Creșteți siguranța bunurilor și a personalului
•• Evitați amenzile și penalitățile

AVANTAJE

BENEFICII CLIENȚI

Alege să administrezi 
inteligent flota auto, 
oriunde te-ai afla!
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