Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi :

Quý Khách Hàng
VIETTEL xin gửi tới chương trình khuyến mại lắp đặt thiết bị giám sát hành trình:

- Miễn phí lắp đặt, Miễn phí phần mềm trọn đời, Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc

Tư Vấn Dịch Vụ : Mr Nguyễn Đình Cường , ĐT : 0963145353, 0979288617.
Email: cuongnd16@viettel.com.vn
Thiết Bị Định Vị Giám Sát Hành Trình Vtracking

ĐVT: VNĐ

Loại Thiết Bị

VTR-05

Gói Cước
Giá Trọn gói (Đồng)

VTR24T ( 24 tháng)

VTR36T ( 36 tháng)

2.420.000

2.700.000

Phí gia hạn năm tiếp theo

960.000/năm

- Miễn phí 70 SMS ngoại mạng
- Miễn phí 500Mb data tốc độ cao để định vị và giám sát hành trình.

Ưu đãi hàng tháng
Thiết bị Phần cứng
Bộ Thiết bị
Phần mềm

- Sever Viettel tốc độ truy cập nhanh.
- Phần mềm tiếng việt, giao diện dễ sử dụng
- Có app cho di động, máy tính bảng (Vtracking 2.0), Web cho máy
tính. (www.vtracking.viettel.vn)

Giám sát hành trình xe
( Định Vị GPS )

- Chi tiết lịch sử hành trình: thời gian di chuyển, tốc độ di chuyển, thời
gian dừng đỗ...
- Cho biết vị trí của xe: Giám sát trực tuyến vị trí sô nhà, tốc độ di
chuyển, lịch sử hành trình di chuyển của phương tiện theo thời gian
thực tế
- Cho biết lịch sử di chuyển của xe (12 tháng).
- Hỗ trợ Giám sát hình ảnh qua camera ( Phải lắp thêm Camera hành
trình và kết nối với thiết bị )
- Hỗ trợ giám sát tình trạng xăng dầu ( Phải lắp thêm đồng hồ đo xăng
dầu và kết nối với thiết bị )

Tổng hợp, báo cáo

- Thống kê tổng quãng đường di chuyển trong ngày.
- Báo cáo chung, báo cáo chi tiết các thông số hoạt động của xe trong
ngày dừng đỗ, đóng mở cửa, điều hòa
- Báo cáo theo chuẩn của bộ GTVT QCVN 31: 2014/BGTVT;
- Báo cáo nạp, rút nhiên liệu, báo cáo quãng đường nhiên liệu..

Thiết lập cảnh báo

Cảnh báo quá tốc độ
Cảnh báo lái xe liên tục
Cảnh báo bảo dưỡng xe,..

Tính Năng

Lưu ý:

- Sim 4G Viettel đăng ký theo gói cước sử dụng
- Thiết bị GSHT VTR-05, Thẻ nhớ 8G, Anten GPS, Anten GSM

- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Thông tin sản phẩm:
Sản xuất tại Việt Nam tại nhà máy thiết bị quân đội M1
Sản Phẩm đạt chuẩn của bộ GTVT QCVN 31: 2014/BGTVT
Báo cáo chung, báo cáo chi tiết các thông số hoạt động của xe trong ngày dừng đỗ
Cảnh báo quá tốc độ, báo lái xe liên tục
Khách hàng được cung cấp 1 user quản lý đăng nhập được trên PC, Laptop, Smartphone để kiểm tra vị trí và hành trình xe 24/24

