Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách, điều hành xe taxi:
●

●

Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình giúp theo dõi nhiều xe trên cùng một màn hình giám
sát, biết được chính xác vị trí của các xe giúp cho người quản lý dễ dàng điều hành xe đưa
đón khách nhanh và hợp lý nhất
Khi doanh nghiệp lắp đặt thêm camera giám sát tích hợp với thiết bị giám sát hành trình, chủ
doanh nghiệp vận tải có thể quan sát được số lượng hành khách trên xe. Điều này cho thấy
sự minh bạch hóa về thu chi, nâng cao ý thức lái xe, cải thiện dịch vụ, tạo nên sự tin tưởng,
quý mến của quý khách hàng.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa:
●

●

●

Việc lắp thiết bị giám sát hành trình cùng với camera giám sát giúp chủ doanh nghiệp giám
sát, đảm bảo an toàn hàng hóa, tài sản, phát hiện nhanh những gian lận từ bên trong hay
nguy cơ đe dọa từ bên ngoài để kịp thời xử trí.
Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cùng với cảm biến nhiên liệu giúp doanh nghiệp giám sát
chặt chẽ quá trình tiêu hao nhiên liệu, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi rút nhiên liệu,
chống gian lận, thất thoát nhiên liệu.
Khả năng giám sát hành trình chi tiết từ vận tốc, lộ trình đến thông tin tài xế giúp nâng cao ý
thức lái xe trong việc chạy đúng tuyến đường, chạy đúng tốc độ quy định tránh những trường
hợp vi phạm luật giao thông bị thu giữ xe hay gây tai nạn, gây thiệt hại về người và của thậm
chí là trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Đối với đoàn xe cơ quan nhà nước, xe công ty, doanh nghiệp:
●

Tính năng giám sát hành trình làm hạn chế việc sử dụng xe công vào việc riêng hoặc không

●

đúng mục đích, minh bạch hóa quá trình sử dụng xe.
Điểm đặc biệt nữa là hệ thống giám sát hành trình giúp người quản lý dễ dàng báo cáo lộ
trình, nhiên liệu, thời gian lái xe…Từ đó có cơ sở để đề xuất chi phí, đưa ra định mức tiêu hao
nhiên liệu, hỗ trợ nhân viên cho phù hợp.

Địa chỉ gắn thiết bị giám sát hành trình uy tín, chất lượng
Công ty TNHH Truyền Thông Việt Toàn Cầu – VietGlobal là đơn vị sản xuất và cung cấp định vị ô
tô, định vị xe máy, thiết bị giám sát hành trình với hơn 10 năm kinh nghiệm đã lắp đặt cho hàng
trăm ngàn phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy trên toàn quốc, VietGlobal cam kết chất
lượng sản phẩm và giá cả dịch vụ luôn là tốt nhất. Đến với VietGlobal bạn hoàn toàn yên tâm về:
●

●

●

●

●

●

●

●

Sản phẩm do VietGlobal sản xuất được Bộ GTVT và Bộ TTTT cấp giấy chứng nhận hợp
chuẩn, hợp quy.
Chế độ bảo hành sản phẩm lên tới 5 NĂM, đối mới ngay trong 24h cho quý khách sau khi tiếp
nhận yêu cầu
Định vị chính xác, độ sai số cực thấp so với thực tế
Phần mềm ưu việt, nhiều tiện ích, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng khách hàng
Lắp đặt tận nơi miễn phí
VietGlobal đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ: 1,900,000đ xuống còn1,200,000đ
Miễn phí dịch vụ năm đầu trị giá 800.000 vnd
Miễn phí 01 sim 4G sử dụng mãi mãi

Mọi thông tin liên hệ hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo địa chỉ sau đây:
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT TOÀN CẦU(VIETGLOBAL)
Tại Hà Nội: Tầng 4B Tòa T6-08 đường Tôn Quang Phiệt – Phường Cổ Nhuế 1 – Quận Bắc Từ
Liêm – Tel: 02466 800 805
Tại TPHCM: 173/10 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú – Tel: 02838111424
Hotline (zalo): 0906 286 439( Mr Tuấn)
Website: http://vgl.com.vn
(Theo: Trang thông tin in t Công ty TNHH Truyn Thông Vit Toàn Cu – Ngày a tin: 05/9/2019)

