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Систем моніторингу транспортного засобу існує безліч, та всі вони дуже 

схожі за метою та принципом своєї роботи. 

Найбільш поширені системи: 

Sattrans - «Саттранс» - це сучасний інструмент GPS-моніторингу 

транспорту і персоналу, призначений для відстеження місця розташування 

об'єктів моніторингу, а також контролю їх параметрів і стану[1].  

 

 

                    Рисунок 1– Інтерфейс web-програми Sattrans 

 



 

 

                        Рисунок 2 –  Вікно звіту про переміщення транспорту 

 

Основні акценти в web-програмою зроблені на: 

  - зручний призначений для користувача інтерфейс, орієнтований на 

будь-якого користувача системи від диспетчера до власника бізнесу. 

- зрозумілий функціонал з точним алгоритмом обрахунку даних, що 

надходять від обладнання. 

- доступність послуги моніторингу. 

Інтерфейс дозволяє: 

- Відображати стан об'єктів моніторингу: в русі, на стоянці, їх місце 

розташування, їх стан. 

- Виводити об'єкти на карту. 

- Відображати трек об'єктів. 

- Формувати звіти по об'єктах. 

- Створювати правила автоматичних звітів, які будуть приходити на 

зазначені адреси пошти. 

Omnicomm - система моніторингу транспорту Omnicomm це готове 



рішення, призначене для оптимізації витрат і підвищення ефективності 

використання вашого автопарку. Для підприємства система моніторингу є 

інструментом, що дозволяє відстежувати переміщення і місце 

розташування транспорту, контролювати роботу автопарку, своєчасно 

виявляти порушення. Високий ступінь контролю автопарку дозволить вам 

знизити витрати на утримання транспорту за рахунок зменшення пробігу 

та витрат палива, припинити розкрадання палива та нецільове 

використання техніки, а також оптимізувати роботу співробітників, 

підвищити безпеку перевезень і технологічних процесів. 

 

 

 

Рисунок 3– Головне вікно web-програми Omnicomm 

 

Завдання, які вирішуються  

- Контроль переміщення транспортних коштів, дотримання 

дозволених маршрутів слідування, облік пробігу, виявлення 

несанкціонованих рейсів. 

- Відстеження параметрів руху, швидкісного режиму, режимів 



роботи двигуна, виявлення фактів потенційно небезпечного водіння. 

- Управління автопарком в реальному часі. 

- Автоматичне визначення зазначених подій і порушень, з 

повідомленням заінтересованих осіб.  

- Облік часу корисної роботи, виявлення простоїв, порушень графіка 

і нераціонального використання. 

- Аналіз витрат палива транспортними засобами, порівняння з 

нормативними показниками та їх корегування, виявлення випадків 

підвищених витрат палива, облік заправок/злиття  палива.  

 

 
 

Рисунок 4– Комплексне вікно моніторингу  web-програми Omnicomm 

 

Література 

 

1.https://studbooks.net/1382051/menedzhment/metody_otsenki_kachestva_usl

ug       [Електроний ресурс]: Дата звернення 13.11.2019 

https://studbooks.net/1382051/menedzhment/metody_otsenki_kachestva_uslug
https://studbooks.net/1382051/menedzhment/metody_otsenki_kachestva_uslug

