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LAIKO TAUPYMAS NAUDOJANT
PARENGTUS NAUDOTI GPS SEKIKLIUS
ĮVADAS
Laikas nėra beribis ir yra vienas brangiausių išteklių bet kuriame versle, bet kurioje šalyje. Prastas laiko valdymas
gali pakenkti įmonės reputacijai, projektams, pajamų srautui ir susilpninti ją prieš konkurentus. Laimei, kai kurias
monotoniškas ir rankiniu būdu daromas bei daug laiko reikalaujančias procedūras galima automatizuoti, ir tai jau
tampa ne tik patrauklia galimybe, bet ir būtinybe. Tad džiaugiamės galėdami plačiau papasakoti apie parengtus
naudoti „Teltonika“ GPS sekimo gaminius.

IŠŠŪKIS
Ar žinojote, kad, remiantis „McKinsey Digital“ paskelbta ataskaita, automatizuojant 60% verslo procesų būtų
galima sutaupyti 30% laiko? Kaip žinia, niekada negalime susigrąžinti sugaišto laiko. Kyla klausimas - ar galime tam
tikru mastu automatizuoti transporto priemonių sekimo gaminių parengimo rutiną, kad pastebimai pagerintume
darbuotojų produktyvumą, sutaupytume brangaus laiko ir įmonės išteklių? Ypač didelio masto projektams,
kuriems taikomi griežti darbų terminai ir galimi reikalavimai atlyginti žalą.
Kodėl tai svarbu? Pavyzdžiui, atlikime vieną įprastą procedūrą - įdėkime SIM kortelę į FMM130 GPS gaminį.
Norėdami tai padaryti, darbuotojas turi rankiniu būdu išpakuoti sekiklį, atidaryti korpusą, teisingai įdėti kortelę
į tam skirtą dėklą ir uždaryti korpusą. Darome tikrovišką prielaidą, kad tai užtrunka apie 1 min. Tuomet, norint
parengti 1000 gaminių ir atlikti šią užduotį, vienam asmeniui prireiks 1000 minučių arba 16,6 valandų arba 2
darbo dienų. Tai tik vienas iš gaminio paruošimo žingsnių, bet, taip pat, yra ir kitų - baterijų, kabelių prijungimas,
transporto priemonės sekiklio mikroprograminės įrangos nustatymai naudojant Teltonika konfigūratorių, įmonės
prekės ženklo lipdukai ir kt.
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Apskritai, technikų ir inžinierių komanda, ruošdama GPS sekimo gaminius didelės apimties projektams, gali
praleisti kelias dienas ar net savaites. Dauguma šių procedūrų yra varginančios, net nuobodžios, dėl jų gali atsirasti
nustatymų bei diegimo klaidų, sekiklių gedimų, todėl, to pasekmėje, gali būti švaistomas brangus laikas, įmonės
ištekliai, praleidžiami projektų terminai, gaunami skundai, reikalavimai grąžinti pinigus, o tai, mažų mažiausiai,
kenkia įmonės reputacijai. Dar blogiau, mokslininkai nustatė, kad monotoniškas darbas gali neigiamai paveikti
žmogaus psichinę sveikatą, sukelti stresą ir, galiausiai, privesti prie emocinio „perdegimo“.
Taigi, ar yra koks nors būdas įveikti šias kliūtis ir išnaudoti procesų automatizavimo privalumus? Taip, yra, ir būtent
čia labai praverčia platus „Teltonika Telematics“ gaminių paruošimo paslaugų asortimentas.

SPRENDIMAS

Mes tai vadiname parengtų naudoti GPS sekiklių paslaugomis. Tai yra „padaryta už Jus“ modeliai, kuriuos pagamino
mūsų automatinės robotų surinkimo linijos ir, tam tikru mastu, darbuotojai.
Šių papildomų paslaugų sąrašas sudarytas siekiant taupyti klientų ir verslo partnerių laiką, išvengti varginančių
monotoniškų procedūrų, kuo labiau pašalinti žmogiškąsias klaidas ir, galiausiai, užtikrinti, kad stambūs projektai
vyktų sklandžiai ir būtų ekonomiškiausi. Užsakant parengtus naudoti sekiklius, į juos gali būti įtraukta kliento
pageidaujama išankstinė mikroprograminės įranga ir nustatymų konfigūracija, SIM kortelės, baterijos, įvairūs
kabelių ir jungčių paruošimo variantai, pasirinktas gaminių ir pakavimo dėžučių prekės ženklas bei kiekis pakuotėse
ir kt.
Pavyzdžiui, grįžkime prie SIM kortelių atvejo. Įmonės gali užsakyti transporto priemonių sekiklius su jos patiektomis
kortelėmis, įdėtomis į gaminį, iš anksto apmokėtomis „Teltonika Telematics“ SIM kortelėmis, įdėtomis į įrenginį,
arba net su iš anksto sulituotomis eSIM kortelėmis. Pasirinkite bet kurį Jūsų verslui tinkamiausią būdą.
Kitas pavyzdys - baterijos prijungimas prie GPS gaminio spausdintinės plokštės (arba PCB), leidžiantis klientams
sutaupyti tūkstančius valandų. Taip išvengiama klaidų, laiko švaistymo ir streso. Už Jus atliekama varginanti ir
nuobodi rutina. Atkreipkite dėmesį, kad ši opcija turi tam tikrų apribojimų, susijusių su transportavimo ir krovinių
pristatymo paslaugų teikėjų sąlygomis.
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Dar vienas svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra įmonės prekių ženklinimas. Kaip visi žinome, jis padeda
kurti pasitikėjimą, reputaciją, gerinti savireklamą, kurti lojalius klientus ir pan. Siekdami padėti savo klientams,
mielai siūlome rinktis iš kelių variantų: lipdukas su kliento įmonės logotipu (ant sekiklio, dėžutės arba ant abiejų),
lipdukas su kliento įmonės logotipu ir QR kodu, lazerinis graviravimas ant sekiklio su kliento įmonės logotipu arba
jokio prekės ženklo (nei ant gaminio, nei ant pakavimo dėžutės).
Kaip tai veikia - norėdami pasinaudoti parengtų naudoti transporto priemonių sekimo gaminių pranašumais,
susisiekite su Jums priskirtu vadybininku reikiamos informacijos aptarimui. „Teltonika“ darbuotojas pasiūlys Jums
papildomų paslaugų, galimų konkrečiam GPS sekiklio modeliui, Jūsų užsakymui ar projektui. Kai tai bus padaryta
ir Jūs patvirtinsite susitarimą, bus pasirūpinta atitinkamomis procedūromis, išduotas unikalus užsakymo kodas ir
perduotas gamybai, kad būtų atliktas Jūsų individualus užsakymas.
Apibendrinant, galime pasakyti, kad „Teltonika Telematics“ nuolat ieško būdų, kaip dar labiau padėti savo klientams
ir partneriams. Būkite tikri, kad stengiamės padaryti viską, kas įmanoma, ir siekiame suteikti kuo daugiau naudos
jų verslams ir visuomenei.

TOPOLOGIJA
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PRIVALUMAI
• Taupomas brangus laikas ir įmonės ištekliai - dėka „padaryta už Jus“ teikiamų paslaugų, parengti naudoti
„Teltonika“ GPS sekikliai sumažina varginančių ir daug laiko reikalaujančių nustatymo ir diegimo procedūrų skaičių.
Todėl padaroma daugiau darbų, įdedant mažiau pastangų, darbuotojų bei užtikrinant geresnę kokybę.
• Padeda išvengti brangiai kainuojančių klaidų bei laikytis projekto terminų, nes pagerina technikų ir inžinierių
komandos veiklą, psichinę sveikatą bei palengvina darbų atlikimą laiku.
• Išlaikoma tinkama įmonės reputaciją, užtikrinant, kad būtų kuo mažiau klaidų, skundų, ginčų bei pasiektas
deramas projektų ir laiko valdymas.
• Įvairios prekės ženklinimo ant gaminių opcijos, skatinančios klientų ir partnerių verslą, pasitikėjimą, žinomumą
bei lojalumą.

KODĖL TELTONIKA?
Būkite tikri, kad „Teltonika Telematics“ kvalifikuotų specialistų komanda daro viską, kas realiai įmanoma, ir siekia
atnešti daugiau naudos mūsų klientų verslams ir visuomenei visame pasaulyje. Parengti naudoti GPS sekimo
gaminių pasirinkimo galimybė yra vienas iš tų puikių pavyzdžių, skatinančių išmanesnį laiko ir išteklių valdymą
įgyvendinant didelės apimties ir ilgalaikius telematikos projektus.
Nuo įmonės įkūrimo prieš 23 metus iki šiandien, „Teltonika“ 1700 darbuotojų stipri ir auganti komanda pagamino
15,5 milijono daiktų interneto įrenginių bei padeda sėkmingai dirbti tūkstančiams klientų ir partnerių visame
pasaulyje. Mes esame ta įmonė, kur gausite viską, ko Jums reikia verslo sėkmei - įspūdinga įvairių sertifikuotų GPS
sekimo priemonių, priedų ir sprendimų gausa bet kokiai pritaikymo sričiai, kurią tik galite įsivaizduoti transporto
priemonių telematikoje. Mūsų novatoriškas požiūris, pasaulinės rinkos išmanymas, aukščiausio lygio gaminių
kokybė, pažangūs gamybos įrenginiai su automatizuotomis robotų surinkimo linijomis ir klientų aptarnavimas,
patenkinantis Jūsų lūkesčius, suteikia mums konkurencinį pranašumą ir paverčia „Teltonika Telematics“ pasirinktinu
verslo partneriu.

PAVYZDINIS MODELIS
FMM130

REKOMENDUOJAMI GAMINIAI
FMC001, FMM001, FMC125, FMC130, FMC640, FMM125, FMM130, FMM640, FMU125, FMU126, FMU130, FMB640,
FMB001, FMB003, FMB002, FMB010, FMB020, FMB900, FMB920, MTB100, FMB910, FMP100, FMB122, FMB125,
FMB202, FMB208, FMB204, FMT100, FMB110, FMB120, FMB130, FMB140, MSP500
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