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TUAJ

Ky prezantim përfshin disa nga karakteristikat kryesore të Frotcom. Për një
prezantim live ose më shumë informacione, vizitoni www.frotcom.com. 
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RRETH FROTCOM

Frotcom është një zgjidhje profesionale dhe
Inteligjente për përcjelljen e Automjeteve dhe 
Menaxhimit të Flotës që ndihmon kompaninë tuaj të 
kursejë para duke kontrolluar aktivitetet e flotës 
suaj, duke zvogëluar kështu kostot, duke rritur 
produktivitetin, duke përmirësuar shërbimin ndaj 
klientit, duke mundësuar “zbutjen” e rrezikut dhe 
duke zgjatur jetëgjatësinë e automjetit.

HYRJE NË  FROTCOM

Frotcom është një sistem modular i avancuar SaaS 
(Softuer si Shërbim), nga i cili mund të zgjidhni
mjetet që ju duhen.

Mjetet përfshijnë gjurmimin GPS, kontrollin e 
sensorit, sjelljen gjatë ngasjes, kontrollin dhe 
ekzekutimin e rrugës, menaxhimin e karburantit dhe 
inteligjencën e flotës, ndër të tjera.

SI JU NDIMON FROTCOM?



NE MUND TË JU NDIMOJMË TË:

• KONTROLLONI KOSTOT OPERATIVE TË FLOTËS TUAJ

• SIGURONI SHËRBIM TË MIRË TË KLIENTËT TUAJ

• PËRPUTHJE ME LEGJISLACIONIN

• RRITNI SIGURINË

• RRITNI PRODUKTIVITETIN

• RRITNI OPERACIONET TUAJA

• SIGURONI GJURMUESHMËRIN NDAJ OPERACIONE

PËRFITIMET KRYESORE

RRETH FROTCOM

Frotcom përmban të gjitha tiparet që
ju duhen për të menaxhuar flotën 
tuaj, pavarësisht nga industria ku ju
punoni.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Frotcom fillon me një version bazik dhe rritet përmes aktivizimit
të moduleve opsionale.

Integrim i lehtë me zyren tuaj.
Tracking permissions 
for special customers

Smartphone interface

Remote Tachograph 
Download

CANBus reading

OBD reading

Fleet intelligence

Workforce management

Route control

Driving behaviour

Vehicle tracking and sensor control

Të gjitha të dhënat e mbledhura në automjet, si nga
GPS ashtu edhe nga kontakti/ndezja, transmetohen
në Qendrën e të Dhënave në Frotcom periodikisht
përmes GPRS. 

Të dhënat e mbledhura përfshijnë pozicionin, 
shpejtësinë, drejtimin dhe statusin e 
kontaktit/ndezjes. Egziston mundësia që të dhënat
CANBus dhe të dhënat e sensorit mund të mblidhen
gjithashtu. Pasi në Qendrën e të Dhënave në
Frotcom, të dhënat regjistrohen dhe përpunohen. 
Pastaj bëhet i arritshëm për konsultim përmes një
portali në internet. Të njëjtat të dhëna përdoren për
të krijuar raporte dhe për të shkaktuar alarmet.

SI FUNKSIONON



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Monitoroni automjetet tuaja
24 orë në ditë, në kohë reale. 
Mësoni vendndodhjen, 
shpejtësinë dhe statusin e tyre
të saktë.

• Lista e automjeteve dhe vendeve

• Rifreskimi automatik i të dhënave

• Flota dhe harta e automjeteve në një

faqe të vetme

• Udhëtime në hartë



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Opsionale, Frotcom mund t’ju
informojë vendndodhjen e pikës
përmes mënyrave të Ndjekjes
Adaptive dhe mënyrave të
Detajuar të Përcjelljes. Kjo
mund të jetë shumë e dobishme
kryesisht për kontrollin e flotave
urbane.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Frotcom gjithashtu ju informonë
menjëherë Kushtet e Trafikut. E 
dobishme kur duhet të vendosni
se cilën rrugë duhet të bëni ose
momentin më të mirë për të
vizituar një klient, për shembull.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Për secilin automjet, Frotcom ju
tregon se si përdoret automjeti. 
Fillimi dhe ndalimi i 
kontaktit/ndezjes dhe shpejtësia
tregohen këtu.

Në rastin e automjeteve të
pajisura me CANBus, Frotcom
mbledh informacione për
nivelin e karburantit, konsumin
e karburantit, të dhënat
tahograf, shpejtësinë e motorit
(RPM) dhe temperaturën e 
motorit gjithashtu.

Për detaje më të hollësishme të
vozitjes, kontrolloni modulin e 
mënyres së vozitjes të Frotcom.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Kuptoni për sa kohë vozisin
shoferët tuaj dhe për sa kohë
mund të vazhdojnë pa shkelur
kufizimet ligjore në kohën e 
drejtimit, periudhat e pushimit
dhe pushimet *.

* EU Regulation (EC) No 561/2006
US Electronic logging device (ELD) rule



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Merrni parasysh kufizimet
ligjore për kohën e drejtimit, 
periudhat e pushimit dhe
pushimet* për të zbuluar se kur
kamionët tuaj në të vërtetë do 
të arrijnë dhe ku shoferët duhet
të ndalen*.

* EU Regulation (EC) No 561/2006
US Electronic logging device (ELD) rule



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Gjeni se cilat automjete janë më
afër çdo vendi të caktuar dhe
kur mund të arrijnë atje. Përsëri, 
kufizimet ligjore për kohën e 
drejtimit, periudhat e pushimit
dhe pushimet * merren
parasysh.

* EU Regulation (EC) No 561/2006
US Electronic logging device (ELD) rule



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Përdoruesit mund të marrin, në
baza ditore, javore dhe mujore, 
një seri raportesh që do të
përmbajnë të gjithë
informacionin e kërkuar për
punën dhe sjelljen e flotës.

Natën, Frotcom do t'i dërgojë
këto raporte, me postë
elektronike (e-mail), në adresën
e paracaktuar të postës
elektronike (e-mail), në mënyrë
që ato të analizohen në
mëngjes. Këtu janë disa prej më
shumë se 35 raporteve në
dispozicion:

APPOINTMENTS

CANBUS - DRIVER WORK STATES

COST AND FUEL CONSUMPTION PER 
MILEAGE AND TIME

DETAILED COSTS

DRIVING BEHAVIOUR

FUEL MANAGEMENT

INADEQUATE TEMPERATURES

OPEN DOOR ALARMS

ROUTE EXECUTION

TACHOGRAPH DRIVING AND WORKING 
HOURS

VEHICLES USAGE

WORKFORCE MANAGEMENT TASKS



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Shembull: një Raport përmbledhës.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Rrethanat në të cilat krijohen 
alarmet përcaktohen gjithashtu 
nga përdoruesit. Shembujt 
përfshijnë kufijtë e shpejtësisë, 
daljet nga zona e paracaktuar 
ose përdorimi i automjeteve 
gjatë periudhave të ndaluara.

Alarmet mund të konfigurohen
që të dërgohen me e-mail ose
SMS. Këtu jane disa shembuj:

AREA EXIT

DRIVING TIME LIMITS

ENGINE TEMPERATURE

IDLING

INACTIVITY

OVERSPEED

PANIC BUTTON

ROAD USAGE

TEMPERATURE

UNIDENTIFIED DRIVER

USAGE OUT OF PERMITTED PERIOD

FUEL LEVEL



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Shembull: Alarmi i Tejkalimit të
shpejtësisë.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Moduli i sjelljes së vozitjes në 
Frotcom ju lejon të dini 
saktësisht se si drejtohet secili
automjet. Zbulon dhe regjistron 
nxitime të ashpra, RPM të 
tepërt, shpejtësi të tepruar etj. 
Përdorimi i sjelljes së vozitjes
mund të zvogëlojë ndjeshëm 
konsumin e karburantit dhe 
kostot e mirëmbajtjes së 
automjeteve, për të mos 
përmendur rrezikun e 
aksidenteve.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Frotcom ju lejon të shkëmbeni
mesazhe me drejtuesit, përmes
integrimit me pajisjet Garmin.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Për më tepër, ju gjithashtu 
mund të dërgoni destinacione 
tek shoferët. Ata thjesht duhet 
të zgjedhin destinacionin dhe të 
zhvillojnë udhëtimin.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Ju gjithashtu mund të përfitoni
nga moduli i Menaxhimit të
kostos së Frotcom. Ai regjistron
të gjitha kostot e flotës suaj -
gjithashtu importon file me 
kosto të derivateve dhe
autostradës. Në fund, do të dini
saktësisht se sa kushton një km 
per secilin automjet.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Paneli i Frotcom është një mjet i 
shkëlqyeshëm për t'ju ndihmuar 
në analizën e performancës së 
flotës tuaj, duke treguar 
Treguesit kryesorë të 
performancës (KPI) në një faqe 
të vetme.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Paneli i Avancuar i Frotcom ju 
jep njohuri mbi Treguesit 
kryesorë të performancës së 
flotës tuaj (KPI) përmes një grupi 
gjithëpërfshirës të grafikëve, 
hartave dhe matjeve.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Integrimi i Frotcom me TIS-Web - -
- një sistem i bazuar në (cloud) që
përmban mjete të analizës së
tahografit
- mund të ngarkoni automatikisht
në TIS-Web të gjithë file-t të
tahograf të marra përmes shërbimit
të Shkarkimit nga Distanca
Tachograph.

Frotcom do të njohë automatikisht
kur një file i ri tacho (automjet ose
shofer) u shkarkua nga automjeti. 
Pastaj, ai menjëherë do të dërgojë
një kopje të astij file-it në llogarinë
tuaj të TIS-Web®, ku edhe mund ta 
analizoni.

Nëse nuk keni një llogari në TIS-
Web®, ne do të krijojmë një për ju.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Aplikacioni i Shoferit - i 
disponueshëm në Google Play 
Store - është aplikacioni i 
Frotcom për shoferët
profesionistë. Ai synon jo vetëm
karakteristika të dobishme nga
këndvështrimi i kompanisë, por 
veçanërisht nga pikëpamja e 
shoferit, ju ndihmon të mbani
shoferët tuaj më të mirë duke i 
përfshirë ata me organizatën tuaj
dhe duke u siguruar atyre
informacione për të përmirësuar
sigurinë e tyre të vozitjes së
makinës.

Ky version i parë i aplikacionit 
përfshin karakteristikat e 
mëposhtme si Përmbledhja e 
udhëtimeve, Sjellja e vozitjes
dhe Butoni i privatësisë.



ZGJIDHJE

RRETH FROTCOM

Frotcom është plotësisht i 
personalizueshëm. Ju madje
mund të konfiguroni menunë
tuaj dhe të vendosni çelësat e 
Shkurtesve për të naviguar më
shpejt nëpër veçoritë tuaja të
preferuara



TIPARET

RRETH FROTCOM

Vehicle tracking and 
sensor monitoring

Fleet management 
Reports

Nearest vehicles

Route planning and 
monitoring

Fleet cost 
management

Trailer and asset 
tracking

Automatic driver 
identification

Text communication 
with drivers

Integrated navigation

Workforce 
management

Driving behavior
analysis

Driving and rest times 
monitoring

Remote tachograph 
download

Integration with TIS-
Web®

Driver App

CRM – Customer 
relationship 
management

Notification of arrival

Access control

Remote temperature 
control

Fuel management

Alarms

Panic button alert

Vehicle immobilization

Fleet analytics 
(“Big data”)

Fleet management 
dashboard

Advanced dashboard 

API (integration with 
external software)

Frotcom TV

Notebook

Multi-fleet users

Driver management Customer relationship 
management

Security Fleet Intelligence Other featuresVehicle and asset 
tracking



AKSESORËT

RRETH FROTCOM

Door sensors
(wireless)

iButton

Fuel filler securityFMS Gateway 
(CANBus data)

Garmin navigator

BuzzerFuel level sensors

Android tablet

Security seal

Temperature sensors
(wireless)

RFID reader 

Panic button

Temperature loggers

Immobilizer

Electronic locking 
system ELB-Lock



RRETH NESH

Frotcom International është një ofrues global i 
sistemeve të përcjelljes së automjeteve dhe
menaxhimit të flotës. Ne jemi një kompani solide
dhe jemi rritur vazhdimisht ndër vite, për shkak
të ekipit tonë të suksesshëm dhe fitues.

Frotcom aktualisht përdoret nga mijëra kompani
në të gjithë botën për menaxhimin e flotës dhe
gjurmimin përmes GPS. Zgjidhja është adaptuar
nga të dy llojet e flotave, pra atyre të vogla dhe
të mëdha me më shumë se një mijë automjete.



RRETH NESH

Në një treg gjithnjë konkurrues, kompanitë do të kenë
nevojë për sistem inteligjente për të siguruar përdorimin
efikas të flotave të tyre, duke maksimizuar kështu
produktivitetin dhe sigurinë, në të njëjtën kohë duke 
minimizuar kostot dhe duke përmirësuar plotësimin e 
klientit.

Frotcom do ta përmbushë atë nevojë duke siguruar
zgjidhjet më inteligjente për menaxhimin e flotës
profesionale.

VIZIONI

Frotcom do të integrojë teknikat më të reja të artit me 
programe miqësore ndaj përdoruesve dhe algoritme të
fuqishme analitike, duke siguruar një mjet të plotë të
inteligjencës së flotës SaaS, e cila do t'i lejojë kompanitë
të zgjedhin performancat e flotave të tyre.

MISIONI

Frotcom International is a Microsoft Certified Partner.

AWARDS AND RECOGNITION 



RRETH NESH

Frotcom përdoret nga klientët në të gjithë botën. Nga 
flotat e vogla në ato të mëdha që performojnë në
industri të ndryshme dhe me nevoja të ndryshme.

Mbi 10,000 profesionistë nga kompani në të gjithë
botën përdorin Frotcom për të menaxhuar flotat e tyre.
Organizata të mëdha si De Beers, FedEx, TNT ose
Kombet e Bashkuara, por edhe kompani të tjera emrat
e të cilëve mund të mos jenë aq mbresëlënës për ju (por
për ne janë …). Disa shembuj:

BESUAR NGA KLIENTËT NË 
MBARË BOTËN

Sharrcem 
Cement Producer

M&Sillosi Flour 
Producer

Y.Salla Group

Alushi – Trans, Transport and Logistic

Durrahsped Transportation company
Food Distributor

Batusha Transport and Logistic

SadoTrans Logistic

Real Logistic, Transportation company

Melgushi Underwear
Production Company

Neranxi, Kosove



RRETH NESH

BESUAR NGA KLIENTËT NË 
MBARË BOTËN



RRETH NESH

PREZENCA GLOBALE ALBANIA
ANGOLA
BELGIUM
BOTSWANA
BRAZIL
BULGARIA
CAMEROON
CAPE VERDE
CHILE
CYPRUS
DENMARK
DR CONGO
GERMANY
GREECE
GUINEA
IRELAND
ITALY
IVORY COAST
KENYA
KOSOVA
LIBERIA
LUXEMBOURG

MADAGASCAR
MAURITIUS
NAMIBIA
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NORTH MACEDONIA
PERU
PORTUGAL
REUNION
ROMANIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
ZAMBIA



RRETH NESH

PSE TË ZGJIDHNI FROTCOM

Ne do t'ju japim pesë arsye pse Frotcom është zgjidhja për ju:

Frotcomështë100% ilidhurmeMenaxhimineFlotës
Ne e marrim shumë seriozisht misionin tonë dhe nuk ndjekim aktivitete të tjera që do të shpërndanin R&D.

Frotcom është këndej që nga viti 1997
… dhe ne do të jemi këtu për ju edhe në të ardhmen. Ne kemi një rekord të qëndrueshëm dhe do të jemi këtu në të ardhmen për të
mbështetur nevojat e kompanisë suaj.

Ne ju dëgjojmë
Rreth 80% e tipareve të Frotcom erdhën nga kërkesat e klientëve ashtu si ju.

Ne sjellim shpejt karakteristika të reja për ju
Frotcom është aktualizuar (update-uar) me karakteristika të reja të paktën katër herë në vit. Ju mund të jeni të sigurt se Frotcom do të jetë
gjithmonë në vijën e parë.

Frotcom është distributor në shkallë globale
Frotcom shpërndahet në të gjithë botën, nga partnerë lokalë me një reputacion të shkëlqyeshëm për shërbimin. Ne vërtetë mendojmë
globalisht dhe veprojmë në ven.



Për më shumë informacione ju lutem na
kontaktoni.

KONTAKTE

FROTCOM ALBANIA
Tirane, Bulevardi "Deshmoret e Kombit" Kulla nr2, Kati IV

Tel. +355 69 238 00 55 | M. +383 44 393 675 | Skype: frotcom.albania
Email: info@al.frotcom.com 


