Cargo Track

Soluții GPS Tracking bazate
pe platforma Orange M2M Control

“

Despre Cargo Track
Pentru companiile care administrează
flote mari de vehicule sau rețele de
distribuție self-service, viitorul înseamnă
conectivitate machine-to-machine.
Managerii trebuie să primească de la
distanță în centrele de comandă informații
complete despre toți parametrii dinamici
de care depinde buna funcționare a
activelor lor, iar prin soluțiile Cargo Track,
ne ajutăm clienții să rămână în control.
Am găsit în Orange Business Services
partenerul care ne oferă acele atuuri fără
de care afacerea noastră nu ar putea
funcționa: o foarte bună conectivitate,
cea mai mare acoperire și cea mai stabilă
rețea.
Răzvan Perțicaș
General Manager Cargo Track Solutions

”

Cargo Track este una dintre cele mai mari companii
din România care oferă soluții GPS Tracking pentru
controlul și monitorizarea în timp real a vehiculelor și
șoferilor.
Prezentă pe piață din 2012 și cu un portofoliu de
peste 1500 de clienți, Cargo Track pune la dispoziția
companiilor soluții personalizate în funcție de
necesitățile industriilor în care activează – transport,
agricultură, construcții.
Echipamentele GPS Tracking utilizate în soluțiile
Cargo Track comunică cu dispeceratele de asset
management prin conexiuni mobile machine-tomachine, asigurate de Orange prin soluția M2M
Control. Serviciul utilizează SIM-uri speciale pentru
utilizare în condiții dificile de mediu, resurse de trafic
de date personalizate disponibile în România și
roaming, iar administrarea flotei de SIM-uri M2M este
asigurată prin platforma online M2M Control, care
permite automatizarea proceselor de lucru și
raportare.

Context

Soluția Orange

Piața soluțiilor de asset management se confruntă cu
o competitivitate crescută, în contextul unor cerințe
de business din partea clienților care administrează
flote de vehicule și echipamente tot mai variate.
Personalizarea soluțiilor la nivel de verticală
industrială sau chiar de proiect a devenit o practică
uzuală, iar complexitatea soluțiilor și nivelul de
integrare solicitate pun presiune pe nevoia de
dezvoltare a marilor jucători din acest domeniu.

▪

Conectivitate mobilă de date specializată pentru
conexiuni machine-to-machine, oferită în cea mai
extinsă și stabilă rețea de date mobile din România,
conform certificărilor internaționale acordate de
auditorii independenți LLC International și Systemics
PAB, precum și certificărilor de viteză din partea Ookla
și ANCOM

▪

Cartele SIM speciale pentru uz industrial, cu rezistență
sporită în condiții extreme de mediu și cu o durată de
viață de până la 10 ani

▪

Pachete cu resurse de date mobile personalizate, cu
activare automată recurentă și utilizabile atât pe
teritoriul României, cât și în roaming

▪

APN privat cu parametri de conectare personalizați,
prin care managementul terminalelor mobile este
efectuat în mod securizat

▪

Managementul flotei de SIM-uri prin intermediul M2M
Control, platforma online oferită de Orange Business
Services care oferă clienților controlul asupra
conexiunilor: monitorizarea traficului, gestionarea
ciclului de viață a SIM-urilor, istoricul sesiunilor,
localizarea în rețea a dispozitivelor și reprezentarea
grafică pe hartă a acestora, monitorizarea conectivității,
notificări despre servicii și crearea de alarme
personalizate.

În acest context de piață, Cargo Track a încheiat cu
Orange Business Services un parteneriat tehnologic
care să îi permită cea mai bună implementare a
serviciilor de GPS Tracking și diferențierea față de
competiție:
▪

Operare simplă, fără probleme tehnice, indiferent
de mediul de implementare

▪

Administrarea eficientă a serviciilor oferite
clienților, precum și viteză de reacție sporită în
soluționarea incidentelor semnalate

▪

Dezvoltarea unui ecosistem tehnologic care să-i
permită scalarea și creșterea complexității
soluțiilor, oferite prin includerea de noi
funcționalități precum inteligența artificială

Beneficii
▪

Creșterea calității serviciilor prin asigurarea celor mai buni parametri de conectare și funcționare a echipamentelor, în
țară și în roaming

▪

Control îmbunătățit al costurilor operaționale prin utilizarea de pachete de date mobile cu activare recurentă, după
consumarea resurselor incluse în pachetul inițial, fapt ce permite clienților Cargo Track să plătească exact cât folosesc

▪

Reducerea costurilor de operare și configurare, precum și a costurilor de transmitere a comenzilor și configurațiilor în
roaming, prin utilizarea de mesaje SMS operate direct din portalul M2M Control

▪

Reducerea timpilor de remediere a incidentelor de funcționare și eliminarea costurilor de oportunitate rezultate din
nefuncționarea corectă a echipamentelor, problemele apărute fiind semnalate automat, imediat ce apar

▪

Crearea de scripturi automate de alarmare și control in platforma M2M Control, ce permite un grad mai mare de
personalizare a soluțiilor oferite clienților

“

Orange ne oferă o cea mai stabilă conexiune de date mobile, fără incidente de
funcționare chiar și în roaming, atunci când echipamentele schimbă rețeaua locală în
funcție de acoperirea disponibilă. Acest lucru ne ajută să oferim servicii de cea mai
înaltă calitate, obiectiv ce face parte din misiunea companiei noastre. Clienții noștri se
bazează pe stabilitatea serviciilor noastre, iar conexiunea Orange este un punct forte.

”

Pentru mai multe informații despre soluțiile pentru afaceri bazate pe tehnologii digitale de la
Orange Business Services, vă rugăm să contactați persoana dedicată companiei
dumneavoastră la 0374 300 300 sau un consultant Telesales la 0374 44 7766.
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