
ניהול ציי רכבמצגת



EDTמבית Carlogמערכת 
מייצרת  , מתכננתדרייב טכנולוגיות-אי. טי.די.חברת אי

לניהול ציי  Carlogאת מערכת , 1988ומשווקת מאז 
המערכת מותקנת  .נקודות תדלוק ובקרת שערים, רכב

כלי רכב מסוגים שונים ומשרתת 450,000-ביותר מ

.לקוחות בארץ ובעולם4,000-כ



פתרונות ייחודיים בהתאמה אישית
,  תוכנה, משלבת בתוכה חומרהCarlogמערכת 

.מותאמת לפי צרכי הלקוח, ותוכנת ניהול אינטרנטית

.ליווי צמוד משלב האפיון ועד הטמעת הפתרון

תחנות שירות בפריסה ארצית ומערך תמיכה נייד  
.עד לבית הלקוח



חברה אחת–מגוון פתרונות 
Carlog–מערכת מתקדמת לניהול ציי רכב

Fuellog-שליטה ובקרה לתחנות דלק

Doorlog–מערכת לבקרה ופתיחת שערים

Carlog online-תוכנת ניהול אינטרנטית

DVR online– מערכות וידאו להקלטה וצפייה בזמן
אמת



ממשקים למערכות חיצוניות
ממשק לתוכנות ניהול צי רכב אחרות

ממשק איסוף של התראות התנהגות נהג בזמן אמת ממערכות נוספות  
AWACS ,MOBILE EYEברכב כגון 

ממשק לקליטת נתוני תדלוק

ממשקים לתוכנות הנהלת חשבונות

יכולת להתממשק לכל תוכנה אחרת שתידרש



Carlogניהול ציי רכב



מהיר  ROI)(החזר השקעה 
שיפור היעילות התפעולית של צי הרכב

הפחתת העלויות והעלאת התפוקות

הטמעת תרבות נהיגה חסכונית

עידוד נהיגה בטוחה

נוסעים/ ניהול נהגים 



תפעול צי הרכב
.קבלת נתונים והתראות בזמן אמת

אגירת הנתונים לשבע שנים והפקת דוחות בחתכים  
.שונים

גידור גיאוגרפי ובקרת  , הגדרת נקודות ביקורת
.מסלול

שליטה מלאה על צי הרכב באמצעות תוכנת  
Carlog Online



שיפור התפוקות
/ אתרים / מעקב וקבלת דוחות ביקור אצל לקוחות 

...ספקים

ניהול טיפולים וקבלת התראות לטיפול הבא לפי 
.מרחק או תאריך-מד

.ביצוע דיאגנוסטיקה ומעקב אחר תקלות



בטיחות ובטחון הנהג
.מגוון אמצעי זיהוי נהג כולל כפתור מצוקה

.שילוב עם מערכות למיגון

פתיחת דלתות  , ביטול הנעה מרחוק של הרכב
.ועקיפת אימובילייזר

שילוב של מערכת למדידה והתראת לחץ אויר  
.בצמיגים



שדרוג ותיעוד, התקנה
התקנה פשוטה ומהירה בבית הלקוח או בתחנות  

.השירות הפזורות ברחבי הארץ

ללא צורך  , הגדרות נתונים ושדרוג גרסאות מרחוק
.בזימון טכנאי

דוחות הנוגעים  200אפשרות הפקה של מעל 
.ניתוחים כלכליים ועוד, ניהול הרכב, להתנהגות הנהג



Carlog online
תוכנת ניהול אינטרנטית



Carlog online
ג "תוכנה אינטרנטית לשליטה ובקרה בזמן אמת ע

)או של הלקוח, OSM, גוגל(מפות מפורטות 

שמירת נתונים והפקת דוחות מפורטים ומסוכמים

פ צרכי החברה"התאמה ע

אפליקציה ייעודית לטלפונים חכמים

ממשקים רבים ומגוונים למערכות ותוכנות אחרות  
בארגון



מסך שליטה מרכזי



התראות בזמן אמת

y

הגדרת אירועים ודרגת  
חומרה

קבלת התרעה והצגה על המפה



בניית לוח מחוונים דינמי



דוחות נסיעה מפורטים



סיכום-התנהגות נהג 



פירוט-התנהגות נהג 



נתוני נסיעה חריגים



דוח שימוש וניצול צי רכב



מעקב והתראות על טיפולים



דוחות תדלוק

מספר לוחית סוג רכב התחלה סיום מרחק (ק"מ)
ק"מ/ליט

ר
U_100 02/08/11 398,958.0 1,285.0 6.21
U_101 02/08/11 97,769.0 1,269.0 9.61
U_102 09/08/11 107,127.0 1,609.0 5.25
U_103 03/08/11 82,096.0 1,437.0 7.19
U_104 06/08/11 398,535.0 1,840.0 14.36
U_105 04/08/11 55,755.0 767.0 5.86

סה"כ8,207.0 2,882.75 1,104.5
U_105 18/08/11 54,988.0 341.65 130.9 0.17
U_104 06/08/11 396,695.0 334.34 128.1 0.07
U_103 06/08/11 80,659.0 522.00 200.0 0.14
U_102 27/08/11 105,518.0 800.49 306.7 0.19
U_101 02/08/11 96,500.0 344.52 132.0 0.10
U_100 24/08/11 397,673.0 539.75 206.8 0.16

כינוי סיום קודם עלות ($) כמות (ליטר)
ליטר/ק"

מ

תדלוקים עם מד מרחק - לפי רכב - מסוכם WFL DEMO

מתאריך: 01/08/11 עד תאריך: 30/08/11

רכב תאריך מד מרחק (ק"מ) סה"כ צריכה



ניתוח מגמות על פני תקופות



אפליקציה לטלפונים חכמים



לקוחות לדוגמא
רכבים1,400–משטרת קניה 

אופנועים/רכבים1,500-)  מקומי(משטרת סינגפור 

כלי רכב5,000–) מקומי(צבא סינגפור 

אופנועים/רכבים8,000–משטרת אקוודור 

רכבים עם מערכות אופליין ואונליין18,000כ –) עולמי(ם "האו

כלי רכב6,000כ -מוסדות וחברות בארץ  , קיבוצים200מעל 



משטרת קניה



משטרת אקוודור



עירית פתח תקוה



משמר העמק וחברת תמה



Carlog Onlineקישור לתוכנת •

https://www.worldfleet.co.il/
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