
 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Κατόπιν επικοινωνίας μας σας παραθέτουμε την   

παρακάτω οικονομική πρόταση 

 

 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : VRES (LITE)  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

 
    Λειτουργίες συστήματος λογισμικού VRES (LITE) 

 
 

● Ελεγχος οχημάτων και οδηγών ανα πάσα στιγμή 

● Σημαντικές πληροφορίες οχήματος(παρκαρισμένο,σταθμευμένο,σε 

κίνηση,ταχύτητα,στο ρελαντί κτλ) 

● Ιστορικό διαδρομων  

● Διαχείριση Συντηρήσεων για την αποφυγή  επιπλέον κόστους 

● Αναλυτικές στατιστικές αναφορές δραστηριότητας ανά όχημα και οδηγό 

● Έλεγχος και παρακολούθηση του idling (ρελαντί) 

● Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα θερμοκρασίας 

● Δημιουργια link για live θεση του οχήματος σε πελάτες σας ή σε υπηρεσίες  

● Δυνατότητα για σύνδεση με το συναγερμό του οχήματος 

● Απεριόριστοι χρήστες και με περιορισμένα δικαιώματα  

● GDPR compliant  

● Δημιουργία και Απεικόνιση Σημείων Ενδιαφέροντος (POI) και γαιοζωνών 

● Πλήθος ενημερώσεων (ενημέρωση κίνησης οχημάτων,είσοδος σε POI και 

γαιοζώνη,υπερβολική ταχύτητα κτλ.) 

● Πολλαπλές αναφορές για οτιδήποτε ρυθμίσουμε,προσαρμοσμένο σύστημα σύμφωνα 

με τις ανάγκες σας 
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Απεικόνιση διαδρομής σε πραγματικό χρόνο 

 
 
 
 
 

Λεπτομέρειες οχήματος 
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Συσκευή : TELTONIKA FMB920  
(Ευρωπαϊκής κατασκευής) 

       
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ εδώ 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FMB 920 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  ΤΕΜ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΣΚΕΥΗ  FMB 920 1 
 

40,00 € 40,00 €  9,60 € 49,60 € 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ VRES (LITE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  ΤΕΜ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 

VRES 
LITE 

 

 
1 

 
4,00 € 

 
4,00 € 

 
0,96 € 

 
4,96 € 

 
Η προσφορά περιλαμβάνει  

● κάρτα sim 
● Internet 
● Δεδομένα server 
● Τεχνική υποστήριξη 
● Αναβαθμίσεις 
● Συντήρηση  
● Εκμάθηση προγράμματος 
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● Εφαρμογή- πρόγραμμα 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : M2M (FULL) 
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  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

    Λειτουργίες συστήματος λογισμικού M2M (FULL) 

● Ελεγχος οχημάτων και οδηγών ανα πάσα στιγμή 

● Σημαντικές πληροφορίες οχήματος(παρκαρισμένο,σταθμευμένο,σε 

κίνηση,ταχύτητα,στο ρελαντί κτλ) 

● Ιστορικό διαδρομων  

● Διαχείριση Συντηρήσεων για την αποφυγή  επιπλέον κόστους 

● Αναλυτικές στατιστικές αναφορές δραστηριότητας ανά όχημα και οδηγό 

● Έλεγχος και παρακολούθηση του idling (ρελαντί) 

● Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων θερμοκρασίας 

● Σύστημα παρακολούθησης Εισροών-Εκροών καυσίμου για οχήματα 

● Παρακολουθείτε  στοιχεία όπως , ταχύτητα κίνησης, άνοιγμα-κλείσιμο πορτών , 

ταυτοποίηση οδηγού με ibutton (επιπρόσθετο εξάρτημα) κ.α. 

● Δυνατότητα σύνδεσης ποικίλων αισθητήρων για την ένδειξη της κατανάλωσης 

καυσίμου, της θερμοκρασίας θαλάμου- μηχανής , τις στροφές του κινητήρα κ.α. 

● Ανάθεση δρομολογίου (Routing) 

● 18 χάρτες( google maps , δορυφορική απεικόνιση , κ.α. ) 

● Προστασία Οχήματος και Ασφάλεια Οδηγού,σε περίπτωση κλοπής ,ο οδηγος μπορει 

να πατήσει το κουμπί πανικού 

● Street view 

● Πληροφορίες από τον εγκέφαλο του συστήματος 

● Δημιουργια link για live θεση του οχήματος σε πελάτες σας ή σε υπηρεσίες  

● Δυνατότητα για σύνδεση με το συναγερμό του οχήματος 

● Απεριόριστοι χρήστες και με περιορισμένα δικαιώματα  

● GDPR compliant  

● Δημιουργία και Απεικόνιση Σημείων Ενδιαφέροντος (POI) 

● Δημιουργία  και Απεικόνιση γαιοζώνης 

● Πλήθος ενημερώσεων (ενημέρωση κίνησης οχημάτων,είσοδος σε POI και 

γαιοζώνη,υπερβολική ταχύτητα κτλ.) 
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● Πολλαπλές αναφορές για οτιδήποτε ρυθμίσουμε,προσαρμοσμένο σύστημα σύμφωνα 

με τις ανάγκες σας 

Απεικόνιση διαδρομής σε πραγματικό χρόνο 

 
 
 

Δημιουργία διαδρομής 
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Συσκευή : TELTONIKA FMB920  

(Ευρωπαϊκής κατασκευής) 

       
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ εδώ 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FMB 920 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  ΤΕΜ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΣΚΕΥΗ  FMB 920 1 
 

40,00 € 40,00 €  9,60 €  49,60 € 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ M2M (FULL)\ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ  ΤΕΜ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 

M2M 
FULL 

1  7,00 € 7,00 €  1,68 € 8,68 € 

 
Η προσφορά περιλαμβάνει  

● κάρτα sim  
● Internet 
● Δεδομένα server  
● Τεχνική υποστήριξη 
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● Αναβαθμίσεις 
● Συντήρηση  
● Εκμάθηση προγράμματος 
● Εφαρμογή- πρόγραμμα 

 
Η εγκατάσταση από τον ηλεκτρολόγο δεν περιλαμβάνεται στο κόστος   
                       ( Με επιλογή ηλεκτρολογου η εγκατάσταση ) 

 
 
 

 
 
Η προσφορά ισχύει έως 15/12/2019 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  GR6301710630006063139703409 
ALPHA : GR9001407210721002310002300 
ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 
 
 

Με εκτίμηση , Κοχλιαρίδης 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6938979797 
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