
VŠE POD
KONTROLOU

= TT FLEET

Snížení fi remních nákladů

Kompletní správa 
vozového parku

Neomezený přístup do systému

ONLINE SYSTÉM
PRO MONITORING VOZŮ

Ukazatel pohybu
Označení vozu

Poznávací značka
Aktuální pozice vozů

Zobrazené vozy

PROČ SPRAVOVAT VOZOVÝ 
PARK ONLINE A PROČ S NÁMI?

www.tt-tracking.com | info@tt-tracking.com | +420 255 779 955
SAFE SECURE ... SMART

Snižte fi remní náklady 
o 20 AŽ 30%

Mějte své ŘIDIČE 
POD KONTROLOU

UŠETŘETE ČAS vynakládaný 
na administrativu knihy jízd

MONITORUJTE svůj vozový 
park 24H DENNĚ

• Podrobná kniha jízd (denní, týdenní, měsíční, čtvrt-
letní, roční) – generuje se automaticky a bez chyb

• Kontrola skutečné spotřeby vzhledem k uhrazené-
mu (natankovanému) množství paliva
„EXPENSE MANAGER“

• Detailní informace o nákladovosti vozidla (nákup 
náhradních dílů, doplňování kapalin atd.)

• Plánování servisních prohlídek

• Kontrola dodržování plánované trasy a rychlosti

• Tvorba reportů (formáty PDF, XLS a další)

• Individuální přístup k zákazníkům
Navrhneme vám řešení a vypracujeme nabídku přesně 
pro vaši fi rmu – nezáleží na tom, zda váš vozový park čítá 
5 nebo 500 vozů, naše zákaznické oddělení se vám bude 
individuálně věnovat a sestaví vám kalkulaci na míru.

• Spolehlivý, přehledný a intuitivní systém
Přístup do systému FASTTRAC z jakéhokoliv počítače, 
smartphonu nebo tabletu bez nutnosti instalace softwaru. 
Nezáleží na tom, kde jste, stačí pouze zařízení s přístu-
pem na internet (a vaše přístupová hesla) a svůj vozový 
park máte pod kontrolou!

• Kvalitní hardware
Používáme jen kvalitní hardware od prověřených čes-
kých výrobců s mnohaletou působností na trhu. Jednotky 
jsou vyráběny v systému kvality ISO 9001 a certifi kovány.

• Profesionální a expresní instalace
Montáže jednotek provádí po celé ČR pouze mechanici 
fi rmy TRUE TRAC a autorizovaná centra. Všechny jed-
notky máme na skladě v dostatečném množství, a proto 
jsme schopni vyhovět vašim požadavkům a objednávkám 
prakticky okamžitě. Samotná instalace pak trvá v průmě-
ru pouhé dvě hodiny (přesný čas závisí na typu vozu). 

• Plná technická a zákaznická podpora
Instalací jednotky a aktivací služby však naše práce ne-
končí, ale naopak začíná. Můžete se spolehnout, že veš-
keré vaše dotazy (telefonické nebo emailové), ať už se 
týkají provozu jednotky, funkcí systému nebo vyúčtování, 
budou okamžitě řešeny a zodpovězeny našimi odborně 
vyškolenými pracovníky technické podpory a zákaznic-
kého servisu.

• Snížení provozních nákladů fi rmy
Díky systému TT FLEET snížíte celkové náklady vaší fi rmy 
o 20% až 30%:
- Úspora pohonných hmot díky efektivnějšímu plánování
- Online kniha jízd - automaticky a bez chyb
- Přehled o pracovní době a jejím skutečném využití
- Přesné vyúčtování soukromých a pracovních jízd
- Měření úbytku paliva (eliminace krádeží)



TYP JEDNOTKY

Basic

VYBERTE si produktový balíček, který nejlépe VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

ONLINE MONITORING (POKRYTÍ) TT PRODUKTOVÝ BALÍČEK CENA MĚSÍČNÍ POPLATKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Záložní baterie je již zahrnuta v ceně všech TT produktových balíčků.
Žádné skryté instalační a aktivační poplatky.

Všechny ceny jsou bez DPH.

6 999 Kč

6 999 Kč

350 Kč

200 KčCZ

EU

Jednotka BASIC 
= základní jednotka, u které je kladen důraz na rychlou instalaci, a která je primárně určena k jednoduchému monitorování vozu/vozového parku bez nároků na komplikované fleetové funkce
Funkce jednotky BASIC v systému TT FASTTRAC: 
Správa jednoho a více automobilů pod jedním účtem, podrobná kniha jízd, aktuální pozice vozu, záznam dat pro reporting (např. překročení rychlosti), nastavení geozón atd.

Jednotka PRO 
= technicky vyspělejší jednotka nabízející komplexnější balíček funkcí pro správu, kontrolu a optimalizaci vozového parku. Součástí je sada bezdotykových Dallas čipů pro snadnou identifikaci řidičů
Funkce jednotky PRO v systému TT FASTTRAC: 
Správa jednoho a více automobilů pod jedním účtem, podrobná kniha jízd s identifikací řidiče, aktuální poloha, záznam dat pro reporting (překročení rychlosti), nastavení geozón, přesná kontrola 
spotřeby paliva, plánování servisních prohlídek, kontrola celkové nákladovosti na provoz vozidla, atd.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přepínač jízd služební/soukromá = zabudované tlačítko, které umožňuje přepínat mezi typem jízdy přímo ve vozidle (kompatibilní se všemi produktovými balíčky)
Průtokoměr = průtokový měřič paliva, který umožní měření spotřeby s přesností ±5% (kompatibilní pouze s produkt. balíčky TT FleetPro), cena (dle typu vozu) na vyžádání v kanceláři TT TRACKING
Extra Dallas čip = čip navíc, který umožňuje u jednoho vozu identifikovat více jak dva řidiče - součástí produktových balíčků TT FleetPro jsou standardně čipy dva
Náklonový senzor = senzor, který upozorní na neoprávněnou manipulaci, při které dochází ke změně polohy automobilu, např.: nakládání vozidla odtahovou službou, pokus o krádež kol, silný náraz 
Elektromagnetický senzor = senzor, který vymezí ochranný prostor vozu a upozorní na jeho narušení, např. rozbití okénka a následný pohyb v kabině, ideální ochrana vašeho nákladového prostoru

Online monitoring (pokrytí) 
= neomezený přístup k online monitorovacímu systému TT FASTTRAC (www.ttfastrac.com) s mapovými podklady podle výběru:
   CZ = podrobné mapové podklady pro online monitoring (načtení jízd v reálném čase) na území ČR a podrobné mapové podklady pro offline monitoring (zpětné načtení jízd) na území Slovenska 
   EU = podrobné mapové poklady pro online monitoring (načtení jízd v reálném čase) na území celé EU

Pro
8 499 Kč

8 499 Kč

350 Kč

200 KčCZ

EU

SAFE SECURE ... SMART

Přepínač jízd
služební/soukromá

69 Kč
Průtokoměr

Cena 
na vyžádání

Extra Dallas čip
100 Kč

Náklonový senzor
1 652 Kč

Elektromagnetický senzor
2 203 Kč


