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Oferta

MONITORING GPS

Holte Flota

Nowoczesny system 
zarządzania pojazdami
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Witaj,

Dziękujemy za zainteresowanie naszym 
systemem do zarządzania pojazdami - Holte 
Flota.

Poniżej znajduje się oferta cenowa oraz opis podstawowych 
funkcjonalności.

KOSZT NASZYCH USŁUG

• 100 zł netto za zakup Lokalizatora GPS Holte 
Flota

• 200 zł netto za roczny abonament Holte Flota 
to jedynie 16.67 miesięcznie przy płatności  
z góry za cały rok.

Umowa zawierana jest na 1 rok z możliwością przedłużenia 
w tej samej cenie
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Podgląd “na żywo” wszystkich Twoich 
pojazdów

Wszystkie Twoje pojazdy wyświetlają się dynamicznie 
na jednej mapie. Dzięki temu znasz ich dokładną 
pozycje i zawsze wiesz co dzieje się z danym pojazdem. 
System rozróżnia pojazdy zaparkowane oraz pojazdy w 
ruchu wyświetlając je w innych kolorach oraz podając 
dokładną informację o prędkości poruszającego się 
pojazdu.

Szczegóły każdej trasy

W systemie Monitoring GPS Holte Flota możesz 
szczegółowo przeanalizować każdą trasę. Jednym 
kliknięciem wygenerujesz przejazd z całego dnia z 
dokładną informacją kiedy pojazd jechał a kiedy był 
zaparkowany. Każdy przejazd ma dokładny graficzny 
wykres historii prędkości dzięki czemu wiesz z jaką 
prędkością na jakim odcinku poruszał się pojazd.

Pełna historia przejazdów

To bardzo zaawansowane narzędzie do zarządzania 
przejazdami. Każda trasa jest szczegółowo opisana i 
zawiera godzinę oraz datę rozpoczęcia i zakończenia 
przejazdu. Adres początkowy i końcowy przejazdu. 
Liczbę kilometrów, czas jazdy, cel podróży oraz 
informację o kierowcy. Zaawansowany panel 
administratora daje nieskończone możliwości filtrowania 
historii przejazdów.

Funkcje
Jakie są nasze zalety? To tylko niektóre z nich:
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Lokalizator GPS Holte Flota - podgląd 
wszystkich pojazdów „na żywo” na jednej 
mapie

Przejazdy prywatne i służbowe – łatwe 
oddzielenie obu typów przejazdów

Najdłuższa gwarancja na rynku – aż 3 lata 
bezpłatnej, pełnej gwarancji na Lokalizator 
GPS Holte Flota

Urządzenia do samodzielnego montażu 
obniżające koszty instalacji

Szybki podgląd – jednym kliknięciem 
sprawdzisz widok całej trasy z danego 
dnia 

Zakres działania - cała Unia Europejska 
oraz Norwegia bez żadnych dodatkowych 
kosztów

Udostępnianie pozycji pojazdów 
– integracja z wieloma systemami 
spedycyjnymi 

Raporty – wszystkie potrzebne raporty  
w tym: VAT, kilometrówka i wiele innych

Historia przejazdów – zawsze dostępna 
szczegółowa historia przejazdów  
oraz prędkości

Sprawdź czas dojazdu z uwzględnieniem 
korków i sytuacji na drodze

Tworzenie grup pojazdów i kont  
dla pracowników w systemie

Powiadomienia o przeglądzie okresowym 
oraz wymianie oleju i stanie licznika

Nadawanie własnych nazw często 
odwiedzanym miejscom

Wszystko uwzględnione jest w cenie – 
brak jakichkolwiek dopłat

Zapłon czyli informacja o tym czy silnik 
jest włączony czy wyłączony
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Dwie 
możliwości 
instalacji

Lokalizator GPS Holte występuje  
w dwóch wersjach różniących 
się od siebie metodą instalacji. 
Obydwie wersje posiadają takie 
same funkcje.

Lokalizator GPS  
do instalacji elektrycznej

Urządzenie z możliwością wpięcia 
pod akumulator lub gdziekolwiek pod 
instalację elektryczną samochodu  
10 30V.

Lokalizator GPS  
z wtyczką OBD2

Urządzenie OBD2 wpinane we wtyczkę 
znajdującą się w kabinie każdego 
pojazdu wyprodukowanego po 2000 r.

Przedłużka do wtyczki OBD2 w cenie 15 zł netto

Przedłużka / adapter OBD2 umożliwiająca przeniesienie gniazda 
OBD2 w miejsce z łatwiejszym dostępem, bądź w miejsce trudniej 
dostępne dla użytkownika pojazdu. 



Poniżej znajduje się krótki opis 
podstawowych funkcjonalności.  
Po więcej informacji zapraszamy  
na stronę internetową lub do instrukcji 
obsługi. 

Jednocześnie informujemy, że nasz dział handlowy 
z przyjemnością przeprowadzi prezentację naszego 
systemu na koncie DEMO aby zaprezentować pełne 
możliwości naszego systemu Holte Flota.
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1. Przegląd W tym miejscu widzisz wszystkie swoje pojazdy na jednej mapie. Jeżeli pojazd stoi w miejscu ikona jest zielona, jeżeli się 
porusza ikona pojazdu staje się ciemniejsza. Po lewej stronie znajduje się spis pojazdów. Widać tam prędkość pojazdu  
w kilometrach. Pozycja pojazdu w ruchu zmienia się co kilkanaście sekund dzięki czemu masz podgląd prawie „na żywo”.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
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2. Trasy z 
wybranego dnia

Teraz możesz jeszcze łatwiej sprawdzić przejazdy danego pojazdu z wybranego okresu. Wybierz pojazd oraz okres w jakim 
chcesz zobaczyć wszystkie przejazdy. Nasz system narysuje wszystkie przejazdy na mapie a po prawej stronie pojawi się 
legenda ze szczegółami.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
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3. Historia 
przejazdów

To jest widok historii przejazdów. Widzisz godzinę i adres rozpoczęcia i zakończenia przejazdu. Czas oraz ilość kilometrów.  
W szczegółach przejazdu widać trasę narysowaną na mapie wraz z wykresem historii prędkości.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI



10

4. Szczegóły 
przejazdu

Widać tutaj szczegóły przejazdu. Początek i koniec trasy oraz wykres historii prędkości. Czyli na jakim odcinku z jaką 
prędkością poruszał się pojazd.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI



Bezpłatna 
aplikacja 
mobilna

Dzięki darmowej aplikacji mobilnej 
masz dostęp do platformy 
administratora w każdym miejscu 
i w każdym momencie. Zarządzaj 
swoją flotą przy użyciu prostej 
w obsłudze aplikacji na swoim 
telefonie.
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Piotr Wróblewski
DYREKTOR SPRZEDAŻY

Po więcej szczegółów zapraszamy 
na stronę internetową:

www.holte.pl

Paweł Łastówko
SPECJALISTA SPRZEDAŻY

pawel.lastowko@holte.pl
515 120 031

pw@holte.pl
515 446 389

Przemek Sawicki
SPECJALISTA SPRZEDAŻY

przemyslaw.sawicki@holte.pl
515 120 030


