створюємо можливості
з 2004 року
FreeTrack™ SentGeo
Обов’язкове надсилання даних у польську державну систему моніторингу вантажів SENT.
FreeTrack™ є першою (і поки єдиною) українською системою професійного gps-моніторингу,
яка зареєстрована у системі SENT, і, у режимі реального часу, пересилає дані перевізника
про фактичне переміщення вантажів територією Республіки Польща.
FreeTrack™SentGeo це послуга автоматичного пересилання даних з системи FreeTrack™ у систему
SENT в режимі реального часу з можливістю online-контролю за отриманням даних системою SENT та
оперативного інформування Клієнта у випадку відсутності підтвердження SENT про отримання даних.
У березні успішно завершено випробування тестової версії послуги - впродовж двох тижнів дані gpsтрекера вантажівки одного з наших постійних Клієнтів автоматично пересилались у систему SENT з
системи FreeTrack™ у повній відповідності до вимог польської сторони (див. відгук). На даний час ми
працюємо над розробкою наступних версій послуги, що включатимуть функції зазначені у таблиці:
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Контроль за отриманням системою SENT даних від об’єкта, підключеного до послуги, здійснюється
автоматично системою FreeTrack™ і, у режимі реального часу, відображається індикатором на екрані
відповідального працівника Клієнта: зелений індикатор об’єкту відображає успішне отримання даних
системою SENT; червоний - відсутність підтвердження про отримання даних системою SENT. Тобто,
послуга FreeTrack™SentGeo min дозволить перевірити стан надсилання даних об’єктами у будь-який
час з будь-якого пристрою зі встановленою системою професійного gps-моніторингу FreeTrack™.

Повідомлення у випадку відхилення від заданих системою SENT параметрів отримання даних від
об’єктів будуть надсилатися системою FreeTrack™ автоматично у вказаний Клієнтом спосіб (екран,
mail, sms). Тобто, послуга FreeTrack™SentGeo full дозволить інформувати усіх відповідальних осіб та
уникнути додаткових витрат часу та коштів на особисту перевірку стану об’єктів працівниками Клієнта.
Для отримання послуги FreeTrack™ SentGeo потрібно:
 бути Клієнтом української системи професійного gps-моніторингу FreeTrack™
 подати заявку на підключення послуги на адресу office@freetrack.com.ua та/або обговорити
потребу з нашим відповідальним працівником за телефоном +380673502989
Відгук Клієнта: Ми легко погодилися на пропозицію компанії FreeTrack протестувати на нашому
транспорті послугу пересилання даних в польську систему SENT, оскільки уже маємо досвід сплати
досить великих сум за неподання інформації. Тим більше, що це не потребувало жодних додаткових
витрат з нашого боку - ми просто обрали машину для тесту і побачили наші дані у системі SENT.
На час тестових поїздок з 15 по 30 березня ми дублювали роботу FreeTrack'у мобільною програмою
SentGeo на випадок збоїв - але усе пройшло успішно і ми вирішили підключити послугу FreeTrack'у на
15 автомобілів, які задіяні у перевезенні вантажів, обов'язкових для реєстрації в SENT.
Ми дуже сподіваємось, що FreeTrack швидко доробить анонсовані функції автоматичної перевірки
та інформування - бо необхідність самостійно все контролювати вимагає багато часу і нервів, а
плата за неподання інформації досить велика.
Наталія Гурська, «Транспортні системи» (Львів)
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