
η λύση στα προβλήματα των μεταφορών

...που βρίσκεται το φορτηγό μου;

...θα παραδοθεί έγκαιρα το φορτίο;

...τα προϊόντα ταξιδεύουν στη σωστή θερμοκρασία;
...πότε επισκεφτήκαμε τον πελάτη;

...πόσο να χρεώσω το δρομολόγιο;

...προέκυψε δουλειά, ποιος είναι πραγματικά διαθέσιμος;

...άραγε γίνονται άσκοπες μετακινήσεις;
...γιατί ξοδεύω τόσα;

+30 2312 315068 info@wavenet.gr



01 ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Με το TeleDirectorΤΜ δε χρειάζεται πλέον να 
ανησυχείτε για το που βρίσκονται τα οχήματά 
σας, εάν έφτασαν στον πελάτη ή εάν 
παρέλαβαν το φορτίο. Από την άνεση του 
υπολογιστή ή του κινητού  σας γνωρίζετε 
ανά πάσα στιγμή τη θέση, την ταχύτητα και 
την κατεύθυνση των οχημάτων σας, καθώς 
και τις ενδείξεις των αισθητήρων που έχουν 
συνδεθεί σε αυτά.  

02 ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μην ανησυχείτε πλέον για τυχόν διαφωνίες 
και διενέξεις με πελάτες αλλά και υπαλλήλους 
σας. Μέσω των αναλυτικών αναφορών του 
TeleDirectorΤΜ, εσείς και οι συνεργάτες σας  
ενημερώνεστε άμεσα και με κάθε 
λεπτομέρεια για τη διαδρομή, τις συνθήκες 
μεταφοράς των προϊόντων, τις ώρες άφιξης 
και παραμονής στον πελάτη, καθώς και για 
πολλά άλλα θέματα που απασχολούν έναν 
διαχειριστή στόλου οχημάτων.

03 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Με το TeleDirectorΤΜ ο προγραμματισμός 
δρομολογίων και ο συντονισμός πελατών, 
προμηθευτών και οδηγών είναι πλέον εύκολη 
δουλειά για εσάς. Ενημερωθείτε για το κόστος 
κάθε διαδρομής, αυξήστε την ποιότητα των 
υπηρεσιών σας, μειώστε τις άσκοπες 
μετακινήσεις καθώς και τα έξοδα καυσίμων 
και συντηρήσεων.

Το κόστος απόκτησης του συστήματος 
TeleDirectorΤΜ  αποσβένεται στους πρώτους 
κιόλας μήνες, από την ελάττωση των εξόδων 
μετακίνησης και συντήρησης των οχημάτων, 
καθώς και από την βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία σας 

Όλο και περισσότερες εταιρίες και κρατικοί 
φορείς επιβάλλουν σε συνεργαζόμενα οχήματα 
και οχήματα ειδικών μεταφορών (ζώντα ζώα) 
να διαθέτουν συστήματα τηλεματικής. 
Με το TeleDirectorΤΜ, τα οχήματά σας είναι 
πλήρως συμβατά. 

Το ξέρατε ότι τουλάχιστον το 10% των 
χιλιομέτρων που διανύουν τα οχήματα του 
στόλου σας οφείλονται σε περιττές 
μετακινήσεις; Με το TeleDirectorΤΜ, οι άσκοπες 
μετακινήσεις μειώνονται στο ελάχιστο. 

Επιλέξτε το TeleDirectorΤΜ γιατί:
Θα βρείτε έμπειρους και εξειδικευμένους 
συμβούλους που θα σας προτείνουν τις 
καλύτερες λύσεις αναλόγως των αναγκών της 
εταιρίας σας.
Έχουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά με τις 
περισσότερες παροχές.
Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και 
εκπαίδευση στους πελάτες μας.
Αναπτύσσουμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς τα 
προϊόντα μας προσαρμόζοντάς τα στις 
τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας

wavenet.gr

η λύση στα προβλήματα των μεταφορών

04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διασφαλείστε την περιουσία σας από 
κακόβουλες ενέργειες και ενημερωθείτε 
άμεσα για οτιδήποτε ύποπτο συμβαίνει. 
Ελέγξτε εύκολα τυχόν παραβιάσεις 
ταχύτητας και απώλειες καυσίμων.
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