
 راهکاری مدرن، مدیریتی جامع، کنترلی کامل، و نظارت تحلیلی درخدمت کارایی مجموعه

 رهیاب هوشمند خبره



 بازنمایی مسیرهای حرکت
هایی که از دستگاه فررسرتراده  این گزارش با استفاده از داده
شود سپس برا اسرترفراده از  شده به مدیر نمایش داده می

افزاری انجام شده مسیر حرکت، سرعت غریرر  های نرم تحلیل
مجاز ماشین در تمامی نقاط حرکت، نقاط توقف و خررو  از 

 دهد.  ی مشخص شده را به مدیر نمایش می محدوده

 نظارت بر روی حرکت
توانید در تمام  با امکان نمایش آنالین یک دستگاه شما می

مشاهده   ساعات شبانه روز، دستگاه خود را بر روی نقشه
کنید. امکان مشاهده وضعیت هر دستگاه نریرز برر روی 
 نقشه اعم از سکون، در حال حرکت، غایب نیز وجود دارد.

های مربوط بهه مهدیهریه   هدف این سامانه کمک به مدیران در راستای کاهش هزینه
تر به انواع گزارش در سامانه جهزو  باشد. همچنین امکان دستیابی هر چه سریع ناوگان می

 باشد. اهداف اصلی ما می
های این سامانه فهراهه   قابلی  نظارت بیشتری برای مدیران ناوگان با استفاده از ماژول

 شود. می
کارهای بههتهر مهدیهریهتهی جههه   ارائه خدمات بهتر و افزایش کارایی ناوگان و ایجاد راه

 باشد. جلوگیری از وقوع هر نوع تخطی در ناوگان جزو اهداف وجود این محصول می

 رهیاب هوشمند خبره 
راهکار مدرن مجموعه خبره  
 برای نیازهای ترافیکی روز 

 فناوری خبره
 نهضتی اس  برای خلق دنیایی بهتر

 بوسیله
 مدیری  دنیای کالن فناوری با تکنولوژی هوشمند

“ 

” 

 سرر و یررس   ا برر ی  ه و شرمررنرد ی   خربررر ه  ا م نرریررت   جرا مرع  مررخررا بررر ا ت   قرا بررل   ا تررکرا  مررشررا و ر ه   سرا ز مرا نری 
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کاربر محور خبره های  سیستم کامال واکنشگرا  
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 مدرنراهکاری 

 مدیریت مسافت طی شده
مسافتی که توسط هر دستگاه در طول شبرانره روز 

شود و همچنیرن  شود در سامانه محاسبه می طی می
گزارش مربوط به مسافت کل طی شده توسط انروا  

ها نیز در سامانه به تفکیک قابل مشراهرده  دستگاه
باشد. گزارش مورد نظر با اتصال نرقراط  شرت  می

گریرری  سرهم دریافت شده از خودرو  و برا انردازه
مجمو  فاصله بین نقاط  شت سر هم، مسافت طی 

کند. طبیرعرترا هرر  ره  شده خودرو را محاسبه می
ترر  فاصله زمانی ارسال نقاط به سامانه رهیابی کوتاه

ای کره  باشد، دقت این گزارش بیشتر است. به گونه
ثانیه، دقت ایرن  8های زمانی  با ارسال نقاط در بازه
 رسد. درصد می 8 گزارش به بیش از 

 کنترل محدوده حرکتی
هایی بر روی  تواند با تعریف محدوده مدیر ناوگان می

های مرربروط بره ایرن  نقشه و ست کردن دستگاه
های خرو  از محدوده هر دستگاه را  محدوده، گزارش

تروان بره  به مدیر اطال  رسانی کند. همچنیرن مری
راننده دستگاه نیز این هشدار ارسال شرود کره از 

 محدوده خود خار  شده است.

 کنترل زمان حرکت 
های حرکرت هرر کردام از  زمان

ها در طول شبانه روز را  دستگاه
توان در سامانه مشاهده کرد و  می

هایری  در صورتی که از محدودیت
که مدیرر بررای هرر دسرترگراه 
مشخص کرده است، یک تخطری 
صورت گرفته براشرد بره مردیرر 

 شود. اطال  رسانی می

 مجموعه فناوری خبره 



 مدیریت سرعت
توان مشخصه  ها می  برای کنترل سرعت دستگاه

سرعت هر کدام یا بصرورت کرلری مشرخرص 
سرعت هر نو  دستگاه را در سامانه تعریف کرد 
و در صورتی که تجاوز از محردودیرت سررعرت 
تنظیم شده صورت بگیرد، هشدار مربوطره بره 
راننده ارسال شود و در سامرانره نریرز گرزارش 

 مربوطه به مدیر نمایش داده شود. 
شود. گزارش  این گزارش برای هر خودرو تولید می

گیری از سررعرت ارسرالری  مورد نظر با میانگین
شود.  توسط خودروها در نقاط ارسالی ساخته می

این گزارش در لحظه و به درخرواسرت کراربرر 
شود. دقت ایرن گرزارش بره دقرت  ساخته می

ی زمانی  دستگاه های فرستنده و همچنین فاصله
 های دریافتی بستگی دارد. داده

 مدیریت توقفات
با استفاده از مشخص کردن ترعرداد 
توقفات برای هر ماشین در صفرحره 

توان گزارشات  ها می مدیریت دستگاه
توقف و همچنریرن تروقرفرات آنری 

ها توسط مدیر بررسی شود و   دستگاه
گزارش مربوطه به وی نمایرش داده 

 شود.
این گزارش بر اساس  ارامرترر هرای 
تنظیم شده ) شعا  توقف، سررعرت 
توقف، زمان توقرف   در قسرمرت 
مدیریت محاسبه می شود. بره ازای 
هر خودرو گزارش را تولید می کرنرد. 
 ارامتر ها،در سیرسرترم مردیرریرت 

فرض  ناوگان مقادیری به عنوان  یش
قرار گرفته است. در اینرجرا شرعرا  

 5متر، حداقل زمان توقف  01توقف 
 01دقیقه، و حداکثر سرعت در توقف 

کیلومتر بر ساعت در نظر گررفرتره 
شده است. برای مرثرال اگرر زمران 

دقیقه باشد  5توقف متحر  کمتر از 
به عنوان توقف در سیستم حسرا  

 نمی شوند.

های مدیریتی خبره سیستم مدیریت سوخت  

 جامعمدیریتی 
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 کنترل مصرف سوخت 
گیری  های سوخت با ثبت کردن زمان

گریرری هرر  و هزینه هر بار سوخرت
توان متوسرط  دستگاه در سامانه می

مصرف سوخت برای هر دستگراه را 
محاسبه کرد. در صورتی که دستگای 

گیری انجرام  بیش از حد نیاز سوخت
باشد که دستگاه  دهد بدین منزله می

مشکل داشتره یرا دزدی سروخرت 
صورت گرفتره اسرت. برا برررسری 

گریرری  گزارشات مربوط به سروخرت
های مربوط را در  تواند هزینه مدیر می

 حد بسازایی کاهش بدهد.

 کنترل هزینه 
هرای  های مختلف اعم از هزینه هزینه

داری،  مربوط به تعرمریررات و نرگره
های مربروط بره سروخرت و  هزینه

هایی که در صرورتری  هزینه  همچنین
افزار وجود نرداشرتره براشرد  که نرم

صرف جمع آوری روزانه این اطالعات 
شرود.  های ثانویه می و سپس بررسی

با استفاده از این سامانه تمامی ایرن 
گزارشات بصورت آنی در دسرتررس 

گریررد و مردیرر  مدیریت قررار مری
تواند در مصرف هزینره و وقرت  می

خود و سایرر مردیرران مرجرمروعره 
 جویی نماید. صرف

 کنترل هوشمند سوخت خبره تشخیص سرقت

 کاملکنترل 
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 های کاری تجزیه و تحلیل زمان
هرای کرارکررد  با اسرترفراده از داده

تروان برا  هرا مری ها و دستگاه راننده
های سرامرانره او    استفاده از ماژول

کاری مربوط به هر کدام را مشخرص 
 کرد.

 تجزیه و تحلیل ناوگان
همچنین نیازمندی های مرربروط بره 

ها یا خرریرد/ ه استخدام/اخرا  رانند
ها برا اسرترفراده از  فروش دستگاه

گزارشات تحویلی به مدیر در سامانه 
 شود. مشخص می

 تحلیل عملکرد رانندگان
هرای کرنرتررل  با استفاده از مراژول
توان عرمرلرکررد  سرعت و حرکتی می

رانندگان از نظر رانندگی را برررسری 
کرد. بررسی مربوطه را بره عرنروان 

توان بحث بررسی رانندگری  مثال می
  ر خطر رانندگان را معرفی کرد.

 هشدارهای هوشمند خبره هشدار توقفات

 تحلیلینظارت 
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 هشدار و اطالع رسانی
در تمامی مراحل و گزارشات سامرانره 
با استفاده از ماژول هشدار و اطرال  
رسانی که به دو صورت  ریرامرکری و 

توان به راننرده  ایمیلی وجود دارد، می
 یا مدیر مسئول اطال  رسانی کرد.

 داری تعمیر و نگه
با اضافه کردن اطالعات کلی مربروط 

داری هرر  به بحث تعمریرر و نرگره
دستگاه توسط کاربر مرربروطره در 

هرای مرربروط بره  سامانه، گرزارش
های مرربروط  های تعمیر و هزینه زمان

گیرد. با  به آن در اختیار مدیر قرار می
استفاده از ایرن گرزارشرات مردیرر 

هرای صررف شرده  تواند، هزینره می
داری را  جهت ترعرمریررات و نرگره
هرا در  مشاهده کند و  س از بررسی

صورتی خرابی یا از کرار افرترادگری 
هرای مرورد  را از دستگاه  دستگاه آن

 استفاده خار  کند.

 گزارش روزانه رانندگان
این گرزارش بره ازای هرر روز در 

ی مدیریت ناوگان تولید مری  سامانه
شود. گزارش مورد نظر با استفاده از 

هرا  های ارسرالری از دسرترگراه داده
مشخص می کند که هر رانرنرده در 
بازه ی زمانی مشخص بر روی کردام 

 دستگاه مشغول کار بوده است.

 هشدارهای هوشمند خبره هشدار محدوده حرکت

 ویژهامکانات 
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های مختلف کامپیوتری، در حال ارائه خدمات بره مشرترریران  سال سابقه درخشان در عرصه 12مجموعه خبره با بیش از 
های مجموعه فناوری خبره که با بکارگیری از کادری مجر  و مهرنردسرانری خربرره،  باشد.بخشی از عمده فعالیت خود می

 شود در ادامه آورده شده استخ های روز و بازار انجام می  همگام با اخرین متد

 

 افزاری های نرم سیستم

 راهکارهای سازمانی

 راهکارهای دولتی

 راهکارهای شهری

 

 امنیت

 آموزش

 افزار نرم

 افزار سخت

 

 شبکه و ارتباطات

 حوزه تلکام

 های کامپیوتری حوزه شبکه

 

 مجموعه فناوری اطالعات و ارتباطات خبره
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