Dịch vụ giám sát tàu cá Vifish.18 sử dụng công nghệ vệ tinh
Giúp chủ tàu quản lý hiệu quả phương tiện, tài sản của mình mọi lúc mọi nơi. Chủ tàu có thể truy cập dịch vụ ngay trên
điện thoại di động hoặc máy tính bảng qua tài khoản riêng, hoàn toàn bảo mật.
Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Vifish.18 giúp chủ tàu:
* Theo dõi trực tuyến các thông số hành trình, lịch sử hành trình của tàu trên mọi vùng biển;
* Nhận báo động cấp cứu từ tàu khi tàu gặp sự cố cần trợ giúp từ đất liền;
* Nhận cảnh báo khi tàu đi vào vùng cấm đánh bắt, vùng biển nước ngoài;
* Xem thông tin thời tiết tại bất kỳ vùng biển nào;
* Thông tin liên lạc hai chiều giữa chủ tàu trên bờ và thuyền trưởng;
* Nhận tin nhắn SMS từ tàu về số điện thoại di động.
Ngoài ra, chủ tàu có thể theo dõi các Bản tin Dự báo ngư trường cập nhật
Dự báo ngư trường theo nghề khai thác, trữ lượng khai thác được hiển thị dưới dạng bản đồ số trên phần mềm

Vifish.18
●

Lắp đặt trọn bộ Vifish.18 ngay hôm nay, khách hàng sẽ được hưởng khuyến mãi đặc biệt gồm:
- Phí sử dụng dịch vụ cơ bản trong 2 tháng;
- Miễn phí lắp đặt dịch vụ.
(Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31/12/2019)

●

Dịch vụ được bảo hành nhanh chóng, tiện lợi. Thực hiện 1 đổi 1 trong 12 tháng nếu phát sinh lỗi thiết bị từ nhà sản
xuất.

Vifish.18 được cung cấp bởi Công ty VISHIPEL và các Đài TTDH trên toàn quốc
(Theo: Trang thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) – Ngày đưa tin:
02/10/2019)

