WaveBus™
Το απόλυτο σύστημα διαχείρισης/προβολής δρομολογίων

Διαχειριστείτε, Προβάλλετε, Κερδίστε
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το στόλο των λεωφορείων σας
Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο και εκδώστε πολυδιάστατες αναφορές
Ελαχιστοποιήστε τα λειτουργικά έξοδα και τις κακοδιαχειρίσεις
Παρακολουθήστε απομακρυσμένα την έκδοση εισιτηρίων
Βελτιώστε την ποιότητα των υπηρεσιών και αυξήστε τα κέρδη της επιχείρησής σας
Προβάλλετε χρήσιμες πληροφορίες δρομολογίων στο επιβατικό κοινό
wavenet
Μειώστε τις καθυστερήσεις των δρομολογίων και βελτιώστε την εικόνα σας
Και όλα αυτά από την άνεση του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού σας
Εξειδικευμένες Λύσεις Τηλεματικής

Συσκευές Τηλεματικής

Εξοπλισμός Λεωφορείου
Στα οχήματα μπορείτε να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες
σας, είτε μία συσκευή τηλεματικής για την διαχείριση του στόλου
είτε ένα tablet που προσθέτει και τη δυνατότητα έκδοσης
εισιτηρίων από τον οδηγό.

Συσκευή Τηλεματικής

Πινακίδες Πληροφόρησης
Επιβατικού Κοινού

Tablet
Εφαρμογή Εκδοσης Εισιτηρίων

Συσκευή τηλεματικής Ελληνικής κατασκευής και παραγωγής εγκαθίσταται
στα οχήματα του στόλου σας και στέλνει live δεδομένα θέσης, ταχύτητας,
κατάστασης κινητήρα, στάθμης καυσίμου και άλλα ανάλογα με τις απαιτήσεις του
πελάτη.

Εφαρμογή Διαχειριστή

Εφαρμογή Android
Παρακολούθησης Εργασιών/Έκδοσης Εισιτηρίων
Εφαρμογή android εγκαθίσταται σε tablet παρέχοντας δυνατότητες όπως:
• παρακολούθηση θέσης και ταχύτητας οχήματος,
• παρακολούθηση εργασιών/δρομολογίων οδηγού,
• αμφίδρομη επικοινωνία με το διαχειριστή,
• έκδοση εισιτηρίων σε συνδυασμό με θερμικό εκτυπωτή,
• ημιαυτόματη επιλογή εισιτηρίου αναλόγως της θέσης του οχήματος και της συχνότητας του
προορισμού ελαττώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής, τις καθυστερήσεις και τις ουρές
επιβίβασης του κοινού από τη στάση.
Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα ακόμα κι η ίδια η εφαρμογή
συγχρονίζονται και αναβαθμίζονται αυτόματα μέσω
διαδικτύου με το server και την εφαρμογή του
διαχειριστή, απαιτώντας σημαντικά λιγότερο
χρόνο διαχείρισης σε σχέση με τις
Εφαρμογή Διαχειριστή
κλασσικές
μηχανές
έκδοσης
εισιτηρίων.
Αποτελεί την καρδιά όλου του συστήματος.
Πρόκειται για διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία έχετε
προσβάση από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή κινητό, μέσω
της οποίας μπορείτε να:
• Διαχειριστείτε Οχήματα, Προσωπικό, Στάσεις, Σημεία Ενδιαφέροντος,
Χρήστες.
• Οργανώσετε και να Βελτιστοποιήσετε Διαδρομές, Στάσεις και
Πληροφόρηση
Τιμοκατάλογο.
•
Προγραμματίσετε
Δρομολόγια
και υπηρεσίες προσωπικού.
Επιβατικού Κοινού
• Κοινοποιήσετε εύκολα το προγράμμα στο προσωπικό σας με email.
•
Ενημερωθείτε
σε πραγματικό χρόνο από οπουδήποτε για τη κατάσταση του
• σε Δυναμική Πινακίδα στάσης με
στόλου σας όπως για την
Έγχρωμη Οθόνη LED προβάλλονται
επικείμενα δρομολογία με εκτίμηση του
Θέση, Ταχύτητα, Κατάσταση Κινητήρα, Επιβάτες, Διαθέσιμο ταμείου
χρόνου άφιξης αλλά και ανακοινώσεις
• Εκδώσετε αναφορές όπως κίνησης οχημάτων, επισκεψιμότητας
στάσεων, έκδοσης εισιτηρίων, δραστηριότητας προσωπικού.
• σε κινητά ή tablet με τη χρήση QR code ή link
προβάλλονται σε ιστοσελίδα η εκτίμηση του
• Ενημερωθείστε άμεσα με email για διάφορα συμβάντα όπως:
χρόνου άφιξης του δρομολογίου και η θέση του
υπέρβαση
ταχύτητας,
μη
τήρηση
διαδρομής,
λεωφορείου που εκτελεί το δρομολόγιο.
καθυστέρηση δρομολογίου, προβλήματος οδηγού,
βλάβης οχήματος.
• σε Οθόνες του Σταθμού προβάλλονται οι επικείμενες
αναχωρήσεις και αφίξεις δρομολογίων.
Σε όλα τα παραπάνω μέσα πληροφόρησης του Επιβατικού
Κοινού δίνεται η δυνατότητα προβολής διαφημίσεων
προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα της επιχείρησής
σας.

wavenet

Γιατί Wavenet;

• Είμαστε πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της Τηλεματικής
στην Ελλάδα.
• Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στη διαχείριση στόλου λεωφορείων ΚΤΕΛ και γνωρίζουμε
τις ανάγκες σας
• Εξειδικευόμαστε στη διαχείριση στόλου επαγγελματικών οχημάτων, το οποίο αποτελεί το βασικό μας
αντικείμενο
• Αναπτύσσουμε συνεχώς τα συστήματά μας προσαρμόζοντάς τα στις εξελίξεις της τεχνολογίας
• Σεβόμαστε τους πελάτες μας και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υποστήριξη
Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε πως θα καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες σας

Εξειδικευμένες Λύσεις Τηλεματικής
Ηρακλείας 8, Συκιές, 56625, Θεσσαλονίκη

+30 2312 315 068

info@wavenet.gr

www.wavenet.gr

