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NEW COMPANY a.s.

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom riešení v oblasti zabezpečovacích systémov pre vozidlá

a objekty. Obchodné aktivity rozvíjame na slovenskom, českom a európskom trhu od roku 1996. Zamestnávame 206

pracovníkov a s obratom cez 26 mil. € sa radíme medzi najväčšie spoločnosti v security biznise na Slovensku a  v

Čechách.

Kto sme?

Čím sa zaoberáme?
Vývojom, výrobou a distribúciou systémov na ochranu a zabezpečenie majetku a osôb.. Ako autorizovaný alebo výhradný

distribútor distribuujeme produkty renomovaných výrobcov zabezpečovacej techniky. Vzhľadom na šírku produktového

portfólia je New Company a.s. rozdelená do troch samostatných produktových divízií. 

Divízia zabezpečenia objektov

 

Divízia zabezpečenia vozidiel a autopríslušenstva

 

Divízia GPS monitoringu 

Divízia GPS monitoringu sa zaoberá vývojom a predajom riešení  v oblasti GPS monitoringu vozidiel, pracovných strojov

a osôb. Skladá sa z troch oddelení:

Okamžitý prehľad o využívaní Vášho vozového parku. 

KeetecSAT  patrí medzi najprogresívnejšie on-line satelitné sledovacie systémy. 

Je určený na monitorovanie polohy a ochranu vozidiel, pracovných strojov a iných dopravných prostriedkov.

Zákazníkom prináša okamžitú úsporu v pohonných hmotách, lepšom rozlíšení využívania súkromných a služobných jázd,

kontrole servisných intervalov.

Súčasťou našej práce je poskytovanie pravidelnej starostlivosti a poradenstvo. 

Informujeme ich o nových možnostiach, produktových a technologických novinkách v tejto oblasti.

Svojím zákazníkom ponúkame „komplexné riešenia“ a ponuky stavané podľa požiadaviek klienta.

Nadštandardné metódy a riešenia pre zvýšenie zabezpečenia vozidiel a osôb.

Bezkonkurenčný interval sledovania polohy vášho vozidla s aktualizáciou polohy na mape už od 3 sekúnd.

Vždy najaktuálnejšie licencované mapové podklady Google maps. 

Vývojové oddelenie

Pracuje na vývoji vlastného monitorovacieho systému a zabezpečuje kontinuálne vylepšovanie systému. Zabezpečuje

podporu a kompatibilitu systému pre najnovšie gps monitorovacie zariadenia od renomovaných výrobcov.

Obchodné oddelenie

Jeho úlohou je zabezpečovať predaj riešení a riešiť požiadavky zákazníkov v oblasti GPS monitoringu. V obchodnom

oddelení GPS divízie pracuje 25 GPS obchodno-technických zástupcov. Na predaji GPS riešení sa podieľa aj 75

obchodníkov z ďalších divízií.

Realizačné oddelenie

Zabezpečuje realizáciu obchodných prípadov od podpisu zmluvy, cez zabezpečenie montáží až po pravidelnú

starostlivosť o existujúcich zákazníkov

Čo Vám GPS monitoring poskytne?
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INVESTÍCIA
207.1

Jednorázová investícia bez DPH

GPS monitorovacia jednotka

Základná monitorovacia jednotka určená na prenos dát o
pohybe osobného alebo nákladného vozidla. Prenáša
aktuálne informácie o polohe, rýchlosti a stave vozidla.
Umožňuje identifikáciu vodičov vo vozidlách ako aj
rozlišovanie súkromnej a služobnej jazdy. 

Cena:

5.00%

207.10 €

109.00 €

Počet:

Cena spolu:

Cena po zľave:

Zľava:

2   

218.00 €

Montáž GPS do osobného vozidla

Montáž GPS jednotky do osobného vozidla. Cena montáže
GPS jednotky bez voliteľného príslušenstva a bez
prepravných nákladov

Cena: 1 200.00 €

Počet:

Cena spolu:

2   

2 400.00 €

Mesačný paušál s viazanosťou na 24 mesiacov

Standard Plus

Mesačný paušál Standard Plus - zabezpečuje prenos dát
medzi jednotkou a serverom každých 25 sekúnd,  čo
umožňuje zobraziť plynulý pohyb vozidla na mape. Obsahuje
prenos dát v rámci SR, 10 lokalizačných SMS / mesačne,
licenciu za využívanie Google máp, pravidelné upgrady
systému a technickú podporu.

Cena: 29.90 €

Počet:

Cena spolu:

2   

59.80 €

ZHRNUTIE

2 607.10 €Jednorázová investícia bez DPH

59.80 €Mesačný paušál s viazanosťou na 24 mesiacov
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Návratnosť investície už do 3 mesiacov

Zavedením GPS monitoringu vzniká úspora na PHM až do úrovne 30%. Zníženie najazdených kilometrov v dôsledku
zníženia počtu súkromných jázd predlžuje servisné intervaly a opotrebenia vozidla, čo sa prejavuje priamych úsporach na
vozidlo.

Zníženie jázd až o 30%, poskytuje časový priestor na zvýšenie produktivity zamestnacov využívajúcich vozidlá.
Jednoduchý report poskytne rýchly prehľad o dochádzke zamestnancov na pracovisko.

Efektívnejšie plánovanie ciest

Prehodnotenie výstupov zo systému umožňuje manažérom efektívnejšie nastaviť trasy rozvozov alebo pridelenie lokalít
vodičom (napr. obchodníkom). Má to vplyv na zlepšenie výsledkov, spriehľadnenie výstupov umožňuje pomenovanie
lokalít.

Zjednodušenie administratívy na vozidlo

Generovanie elektronickej knihy jázd šetrí čas ekonomickému oddeleniu. Zdokladovaná nadspotreba je daňovo uznaná v
plnej výške na základe vyhlášky 60/2009 k zák. o dani z príjmu. K dispozíci je história jázd vozidla až 1 rok spätne.
Prístup k žiadaným informáciam s možnosťou manažmentu práv pre stanovených pracovníkov firmy.

Dohľad a zabezpečenie vozového parku

Aktualizácia polohy vozidla každé 3 sekundy poskytuje možnosť sledovať Vaše vozidlo online na mape. Máte okamžitý
prehľad o polohe aktuálnej vozidla. Spätnú informáciu o pohybe vozidla je možné získať v histórii. V prípade potreby
dokáže systém automaticky zasielať informáciu o servisných intervaloch.

Zvýšená bezpečnosť vodiča a vozidla

GPS monitoring poskytuje podrobný prehľad o jazdách konkrétneho vodiča. V prípade nehod poskytuje dáta umožňujúce
identifikovať správanie sa vodiča vozidla v kritickej situáicii. Informácie o jazdách vodiča umožňujú znížiť riziká havárii. V
prípade krádeže vozidla poskytujeme súčinnosť pri vyhľadávaní odcudzených vozidiel

Starostlivosť o systém 

Pravidelné aktualizácie a upgrady systému, Google mapové podklady v cene paušálu, systematické zapracovávanie
požiadaviek z trhového prostredia do systému, online technická podpora, garantovaná funkčnosť systému, sieť
montážnych stredísk  po celom Slovensku 

Zvýšenie produktivity práce zamestnancov

Andrej Betin

Mob: +421 903288134

Fax: +421 2 7445 3131

Divízia GPS monitoringu

Obchodné oddelenie

andrej.betin@voxel.sk

Ponuku vypracoval:

911 01 Bratislava

Čiernovodská 12

Tel.: +421 2 1234 1234

Fax: +421 2 1234 1234

e-mail: info@newcompany.sk

New Company a.s.

IČO: 31234551

IČ DPH: SK3120456590

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zníženie nákladov na prevádzku vozidla až do 30%

Zavedením GPS monitoringu prebieha okamžitá racionalizácia všetkých činností súvisiacich s vozovým parkom.
Odfiltrovanie súkromných jázd, zníženie nákladov na PHM, minimalizácia nadčasových hodín a celkové zefektívnenie
využívania pracovného času majú priamy vplyv na úspory zamestnávateľa. 

VÝHODY
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