Το Open1 Fleet, μια σύγχρονη λύση που προσφέρει τα

Κυκλοφορίας,

συντήρηση,

αλλαγή

απαραίτητα εργαλεία για την καθημερινή λειτουργία των

ανταλλακτικά, ασφάλειες κυκλοφορίας.

λαδιών,

βλάβες-

Γραφείων Κίνησης. Αποτελεί τη νέα γενιά λογισμικού με
αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, πρωτοποριακή λειτουργία
στο cloud και διευρυμένες δυνατότητες.

Open1 Fleet Οδηγοί
Εμφανίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία των οδηγών για
την αποτελεσματικότερη ανάθεση οχημάτων κατά την
εκτέλεση δελτίων κίνησης.
Πρόκειται για μια νέα web εφαρμογή της OTS με στόχο να
αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο των υπευθύνων των
Γραφείων Κίνησης για την αποτελεσματική διαχείριση του
στόλου και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Open1 Fleet Ειδοποιήσεις
Ο υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης λαμβάνει ενημερώσεις
τόσο σχετικά με την κατάσταση των οχημάτων αλλά και
ειδοποιήσεις σχετικά με τους οδηγούς. Με αυτό τον τρόπο
Open1 Fleet Οχήματα
Περιλαμβάνει τη λίστα όλων των οχημάτων για το οποίο ο

προγραμματίζονται

Φορέας παρακολουθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά, και έχει

διπλώματος, ΚΤΕΟ, ΚΕΚ.

και

οργανώνονται

καλύτερα

οι

ενέργειες για το επόμενο διάστημα όπως ανανέωση

άμεση πρόσβαση στα στοιχεία κυκλοφορίας καθώς και σε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με ΚΤΕΟ, Τέλη
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Open1 Fleet Τιμολόγια
Το Open1 Fleet διασυνδέεται με την εφαρμογή της
«Οικονομικής Διαχείρισης» της OTS με αποτέλεσμα την
αυτοματοποιημένη ενημέρωση της εφαρμογής για τυχόν
καταχωρίσεις παραστατικών.
Στο Open1 Fleet κάθε δαπάνη του Γραφείου Κίνησης
καταχωρείται ως παραστατικό. Με την αυτοματοποιημένη
ενημέρωση της εφαρμογής της «Οικονομικής Διαχείρισης»
Open1 Fleet Δελτίο Κίνησης
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των

η Οικονομική Διεύθυνση έχει άμεση πληροφόρηση για

διαδρομών. Μέσω των δελτίων κίνησης παράγονται

οικονομική διαχείριση.

όλες τις δαπάνες και επιτυγχάνεται αποδοτικότερη

στοιχεία για τις χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύει κάθε
όχημα, για τις καταναλώσεις καυσίμων κ.α. Τα στοιχεία που
εξάγονται σε ειδικές αναφορές βοηθούν στη λήψη σωστών
αποφάσεων σχετικά με επόμενες ενέργειες με στόχο τη
μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Open1 Fleet Τηλεματική
Το Open1 Fleet προσφέρει τη δυνατότητα προβολής, σε
χάρτη, του στίγματος του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.
Υπολογίζεται η βέλτιστη διαδρομή βάσει ειδικών στοιχείων
όπως ο εκτιμώμενος χρόνος οδήγησης και επιτυγχάνεται
«οικολογική οδήγηση».
Open1 Fleet Προμήθειες
Στο Open1 Fleet παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης και

Ακόμη μέσω ειδικών αισθητήρων μπορεί και παρακολουθεί

παρακολούθησης
πρατήρια

όλων

καυσίμων,

τα

των

προμηθευτών

συνεργεία

στοιχεία κατανάλωσης και ταχύτητας. Συγκεντρώνοντας

όπως

τα

όλα τα στοιχεία ο υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης έχει τον

αυτοκινήτων,

οι

έλεγχο όλων των διαδρομών, γνωρίζει τυχόν αποκλίσεις και

προμηθευτές ανταλλακτικών, τα ασφαλιστικά γραφεία.

μπορεί να προγραμματίσει ορθολογικά τα επόμενα
δρομολόγια.
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