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Straturile de hartă personalizate
Multiple stiluri cartografice activate 
și concepute pentru a vă ajuta să vă
concentrați asupra unor date 
geospațiale particulare. Permiteți
angajaților companiei să vizualizeze
datele pe care le au în foi de calcul
și baze de date, fără a permite
altora să le acceseze.

Cartografie mobilă
Harta vizuală 2D și 3D pe
dispozitivele mobile pentru
creșterea eficienței muncii pe
teren.

Afișați sarcinile programate pe
hartă și construiți rute optime
pentru destinațiile dorite.

Infrastructure

Statistics
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Monitorizare in timp real 
prin intermediul platformei 
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5. Introduceti datele necesare conectarii in platforma Axifleet:
• User: adresa de e-mail furnizata
• Parola: @Axifleet (se recomanda schimbarea acesteia la prima utilizare)

• pe Android

• Puteti descarca aplicatia de pe Google
Play pentru telefoanele Android.

• Puteti descarca aplicatia de pe App Store
pentru telefoanele iPhone.

4. Scanati codul QR afisat pe calculatorul dumneavoastra cu ajutorul telefonului mobil.

2. Accesati urmatorul link https://online.axifleet.ro de pe calculator

3. Deschideti X-Monitor pe telefonul mobil si apasati pe urmatoarea pictograma:

• pe iPhone

Aplicația mobilă
Cel mai complet set de hărți web și imagini din satelit disponibile pe piață. Oferă clienților 
noștri cele mai precise hărți îmbogățite cu sistemul informațional geografic (SIG) adecvate 
regiunii sale.

Cum sa instalezi aplicatia mobila in 5 pasi simpli: 

1. Descarcarea aplicatiei



Interfața Web: 
extrem de intuitivă 
și ușor de utilizat

O platformă ce poate satisface si cele mai exigente cerinte.

Inteligent și simplu, asta vor spune utilizatorii despre acest serviciu. 
Acesta satisface întreaga gamă de aplicații de la urmărirea animalelor 
de companie până la obiecte de valoare.

Veti putea accesa imediat informațiile necesare. Trebuie doar să vă 
conectați din orice browser de pe smartphone, tableta sau computer 
aflat la birou sau acasă.

Aplicații GPS mobile pentru sporirea mobilității

Aplicațiile gratuite X-GPS disponibile pe iOS și 
Android permit utilizatorilor să își urmărească activele 
de oriunde și să găsească bunurile monitorizate.

O platformă pentru monitorizarea bunurilor

AxiFleet



Monitorizarea în timp real

Telemetry widgets

Mutați hărțile pentru a urmări
vehiculul

Time machine: redă cursele din trecut și activitatea

Obținerea notificărilor instant nu este întotdeauna suficientă, dar
aveți posibilitatea să mergeți înapoi în timp. Caracteristica "Time 
Machine" vă duce la ziua și ora cursei.

Reproduceți rutele și urmăriți activul care se deplasează pe hartă.

Geozone

Geozonele sunt folosite pentru a defini
perimetre virtuale. Sistemul poate controla
dacă activul traversează frontiera geozonei 
(fie „în interior", fie „în afara"). Toate
aceste evenimente sunt înregistrate, astfel
încât utilizatorul poate obține rapoarte cu 
geozonele și va primi alerte.



Vizualizarea istoricului călătoriilor pe
hartă,
simplu ca bună ziua …
Monitorizarea este instrumentul de bază utilizat în mod obișnuit
pentru sarcini generale:

• Urmărirea în timp real pe hartă
• Vizualizați istoricul curselor pe hartă
• Vizualizați istoricul evenimentelor pe hartă
• Verificați starea curentă a vehiculelor
• Obțineți citiri de telemetrie în timp real Infrastructure

Statistics

Detailed map

Basic layer

Selectați activele necesare
din lista de obiecte. Puteți
selecta doar unul sau puteți
marca mai multe elemente.

Apăsați pe butonul
Curse.

Vizualizați pe hartă

Selectați intervalul
orar / data.

Informații detaliate privind cursele vor fi afișate în
partea de jos a ecranului sub pictograma "i". Dacă ați
selectat mai multe curse, vor fi afișate informații 
sumare.

Vizualizați pe hartă

simplu ca bună ziua ... 

2.

1.

3.

De asemenea, puteți seta 
și alți parametri care 
influențează rezultatul și
opțiunile de vizualizare.



Rapoarte

Faceți clic pe Creare raport în meniul
din stânga.
Notă: Puteți de asemenea să editați un 
șablon de raport deja creat

Generarea de rapoarte pentru a obține statistici și analize globale. Rezumatul 
informațiilor pot fi vizualizate în diferite perspective, tabele și grafice.

Pentru a vă ușura munca, vă oferim
posibilitate de a salva rapoartele pe
computer ca fișiere XLS sau PDF.

Raport programat
Orice tip de raport poate fi preluat și
trimis pe e-mailul utilizatorului în mod 
regulat. 

Programarea este, în esență, similară cu 
crearea unui singur raport, cu excepția
faptului că alegeți Programare în meniul
din partea stângă a secțiunii Rapoarte și
setați o anumită regularitate: 
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