
CÉL:

TELJES KÖRŰ 
FLOTTA-KONTROLL

Shell EETS4U – valós idejű járműfigyelés 
továbbfejlesztett funkciókkal

Shell Fleet Assistant – Extra csomag:

 Útvonalkezelés
    Optimális útvonalak számítása a tehergépkocsi  

paraméterei alapján
    Útvonalszerkesztés
    Útdíj- és üzemanyagköltség számítása
    A Sofőr helyzetének nyomonkövetése a Sofőr-alkalmazás 

segítségével
    Track & Trace – az EETS4U készülék földrajzi helyének 

nyomonkövetése
    Útvonalelőzmények megjelenítése
    Az útvonalon várható pihenőhelyek/megállók megjelenítése
    Kompok figyelembevétele az útvonalon

 Útvonalköltségek kezelése
    Útdíjköltségek kiszámítása az üzemeltetői díjak alapján
    Üzemanyagköltség becslése, a Shell kártya szerződésben 

rögzített egyéni feltételek alapján
    Útvonalak hosszának becslése km-ben
    Shell üzemanyag-listaárak feltüntetése (a felhasználó 

szerződésében meghatározott feltételeinek 
figyelembevételével)

 Dokumentum kezelés
    Dokumentumok szkennelése és küldése
    Tervezett és már teljesített útvonalak és fuvarok 

dokumentumainak kezelése

 Értesítések 
    Értesítések az útvonalak státuszáról (be- és kirakodás)
    Csevegés funkció a Sofőr és Diszpécser között
    Nyelvmódosítási lehetőség
    Direkt értesítések küldése a Sofőr és Diszpécser között

 Fuvarkezelés
    Tervezett fuvarok megjelenítése többjárműves  

flotta esetében is
    Fuvar státuszának figyelemmel kísérése akár  

több diszpécser által is
    Az útvonalak státuszának, a földrajzi helymeghatározásnak, 

és a Sofőr által elküldött üzeneteknek megőrzése offline 
módban is

Kihívások az útdíjfizetés terén
Európában az útdíjfizető rendszerek rendkívül összetettek, számos 
különböző szolgáltató létezik, különféle fizetési megoldással és 
különféle fedélzeti egységekkel.

   Az útdíjak nyomonkövetése bonyolult lehet, figyelni kell  
a hitelkeretet, és a Prepay fizetési módban  
a rendelkezésre álló egyenleget is.

   A különböző szolgáltatóktól érkező számlák miatt  
sok a manuális munka.

  Bírságok kockázata az útdíjfizetés elmulasztása esetén.
  Bonyolult, rohamosan változó EETS-jogszabályok.

A Shell személyre szabott 
EETS4U-megoldása
Az általunk kínált megoldást, az Ön igényeihez igazítjuk: Egyszerű  
a telepítése és az üzemeltetése, és egyetlen közös felületen kezeli  
az útdíjakat és kedvezményeket. Mindez elérhető például  
a következő országokban: Olaszország, Németország, Belgium, 
Ausztria, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Magyarország,  
Svájc, Lengyelország és Bulgária.

A fedélzeti egységeken folyamatosan elérhetők frissítések, amelyek 
segíthetnek vállalkozásának megfelelni a változó jogszabályok je-
lentette kihívásoknak.

Az EETS hálózathoz folyamatosan új országok csatlakoznak:  
mi segítünk Önnek meglévő eszköz-regisztrációját kiterjeszteni  
az új területekre.

+ Shell Fleet Assistant  alkalmazás 



Választható csomagok – Shell Fleet Assistant

ALAPCSOMAG 1000 Ft + Áfa / jármű

  A jármű helyzetének 

nyomonkövetése az EETS4U 

készülék segítségével

 Útvonalkezelés

 Fuvarkezelés

  Útdíjköltségek becslése

  Üzemanyagköltség becslése,  

a Shell kártya-szerződésben  

rögzített egyéni feltételek alapján

  Útvonal hosszának becslése (km.)

  Járműinformációk

 Várható megállók feltüntetése

  Kompinformációk

  Információk Shell  

töltőállomásokról

 Útvonal előzmények

x  Az útvonal nyomonkövetése  

a Sofőr-alkalmazás segítségével

x  Be- és kirakodási állapotok

x  Csevegés a Sofőrrel

x  Az értesítések adaptálása a 

felhasználói nyelv szerint

x    Útvonalak és értesítések 

megjelenítése offline módban is

x  Dokumentumok szkennelése  

és küldése

x  Útvonallal és járművel  

kapcsolatos értesítések  

küldése (pl. közlekedési dugók, 

jármű-meghibásodás, javasolt 

töltőállomások, stb.)

EXTRA CSOMAG 1600 Ft + Áfa / jármű

    A jármű helyzetének 
nyomonkövetése az EETS4U 
készülék segítségével

   Útvonalkezelés
   Fuvarkezelés
   Útdíjköltségek becslése
    Üzemanyagköltség becslése, 

a Shell kártya-szerződésben 
rögzített egyéni feltételek 
alapján

    Útvonal hosszának becslése 
(km.)

   Járműinformációk
   Várható megállók feltüntetése
   Kompinformációk
     Információk Shell 

töltőállomásokról

   Útvonal előzmények

+  KIEGÉSZÍTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK
   Az útvonal nyomonkövetése  

a Sofőr-alkalmazás segítségével

  Be- és kirakodási állapotok

  Csevegés a Sofőrrel

   Az értesítések adaptálása a 

felhasználói nyelv szerint

   Útvonalak és értesítések 

megjelenítése offline módban is

   Dokumentumok szkennelése  

és küldése

   Útvonallal és járművel 

kapcsolatos értesítések 

küldése (pl. közlekedési dugók, 

jármű-meghibásodás, javasolt 

töltőállomások, stb.)

Jármű helyzetének figyelemmel kísérése 
a Shell EETS4U eszköz segítségével

Tartsa kézben az irányítást!

A Shell EETS4U útdíjfizető készülékkel történő valós idejű járműfigyelés 
rendkívül egyszerű, és a kialakításának köszönhetően segítheti vállalkozá-
sának hatékonyságnövelését. Az új megoldásunk ennek érdekében biztosít-
ja flottája teljes körű ellenőrizhetőségét, egyben segíti az üzemanyaggal és  
az útdíjjal kapcsolatos költségek kiszámítását is. Fontos, hogy a járműkövetési 
szolgáltatáshoz további eszközök telepítése nem szükséges – mindössze egy 
Shell EETS4U fedélzeti eszközre van szükség.

LÉPJEN BE A MINDEN EDDIGINÉL HATÉKONYABB
FLOTTAIRÁNYÍTÁS VILÁGÁBA!

    Kövesse járműveit valós időben

     Optimalizálja útvonalait és költségeit egy gombnyomással

    Számolja ki azonnal üzemanyag- és útdíjköltségeit

     Egyetlen felület – több felhasználó számára



Alapcsomag
Webes alkalmazás (asztali számítógépre) a fuvarkezelő részére

Útvonaltervezés az EETS4U eszközzel Fuvarozás – üzemanyag- és útdíjköltségek

Útvonal figyelemmel kísérése Pihenőhelyek

Tervezett útvonalak bemutatása

Valós idejű járműfigyelés 
a Shell EETST4U – Live funkcióval

Költségszámítás az útvonalhoz – útdíjak 
és üzemanyag

Járművek és paraméterek automatizált 
aktualizálása (eTM-mel)

Az útvonalon várható szünetek

Előzmények – tervezett és aktuális 
útvonal összevetése



EXTRA CSOMAG
ALKALMAZÁS SZÁLLÍTMÁNYOZÓK 

SZÁMÁRA – MOBIL

ALKALMAZÁS A SOFŐR SZÁMÁRA

Járművezetői app 
figyelemmel kísérése

Értesítések Sofőr útvonalainak, 
státuszainak előnézete

Kommunikáció 
a sofőrrel

Fuvarstátusz – be- 
és kirakodás

Kommunikáció a 
szállítmányozóval

Gyorsértesítések Bizonylatok gyors 
kézbesítése

KÉNYELEM
Megoldásunk célja, hogy egyszerűsítse a nemzetközi 
fuvarozásokkal kapcsolatos folyamatokat:

   Lehetővé teszi, hogy az összes útdíjat egy helyről kezelje.

   Egyetlen számlacsomag, amely az összes szolgáltatást 
tartalmazza

   Segítség az egyes útdíjfizetési szolgáltatók által kínált 
visszatérítések és kedvezmények igénybevételéhez

   Valós idejű járműfigyelés

   Költségek optimalizálása

TESTRESZABOTT ÚTDÍJAK MINDEN 
VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA
A Shell európai útdíjszedési rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy segítse 
vállalkozását a napi szinten felmerülő számos kihívás leküzdésében. 
A legújabb technológiákat használjuk, hogy vállalkozása számára  
a földrész legátfogóbb lefedettségét tudjuk biztosítani. A valós idejű jár-
műfigyelésnek köszönhetően könnyűszerrel tudja irányítani tehergépjár-
mű flottáját valamint kiszámíthatja az üzemanyaggal és útdíjakkal kap-
csolatos költségeket is. Ne várjon tovább, élvezze az előnyöket!

3 HÓNAPIG INGYENESEN!


