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همه چيز در دسترس شما
بـا ره نگـر مـکان ناوگان و پرسـنل خـود را هر لحظه ببینید. شـ�  می توانید در هـر لحظه وضعیت 

عملکـرد کل نـاوگان و پرسـنل خود را  رصد کـرده و برای برنامه ریزی های آینده از ره نگر اسـتفاده 

کنیـد.  کنـرتل عملکـرد رانندگان به منظور کاهش هزینه ها و انرژی در  سـازمان شـ� مبنای تحلیل 

مـا در تولیـد ره نگـر بـوده اسـت. نگاه  مبتنی بر فرآینـد در تولید ره نگر به منظور اسـتفاده از این 

سیسـتم  در یک فرآیند بزرگ سـازمانی به شـ� این امکان را می دهد تا  چرخه های سـازمانی خود 

را هوشمند کنید 

 ره نگر: 
تحت وب و دارای ظاهر زیباست.   •

کاربری ساده ای دارد و به راحتی به آنچه می خواهید  دسرتسی دارید.   •

کیفیت باالیی دارد و با تکنولوژی های برتر نرم افزاری  تولید شده است.   •

آالرم ها و گزارشات الزم را در اختیار شام قرار می دهد.   •

ره نگر سفارشی شده در هر حوزه

ما باور داریم یک سیستم مدیریت ناوگان تنها در صورتی می تواند  قابلیت های خود را نشان 

داده و نیاز ش� را برآورده کند که برای  نیاز مشخص سازمان ش� سفارشی شده باشد. راه

 کارهای ره نگر  برای صنایع مختلف عبارتند از: 

اتوبوس رانی  •

تاکسی رانی  •

مدیریت امداد  •

نظارت بر خدمات شهری  •

برنامه ریزی و مدیریت پخش  •

برنامه ریزی و مدیریت ویزیتوری  •



از ره نگر بیشتر بدانید . . . 

در وقت خود رصفه جویی کنید

بـا ره نگـر می توانید چارچوب عملکرد ناوگان خـود را برنامه ریزی کرده  و کنرتل عملکرد ناوگان 

را به ره نگر بسپارید. به این ترتیب، ره نگر به  صورت برخط ناوگان ش� را رصد می کند و آالرم

 های الزم را به  شـ� می دهد. همچنین در پایان هر روز با گرف½ گزارش از عملکرد  کل ناوگان 

می توانید وضعیت در عین سادگی با دقت باال همه چیز  را کنرتل کنید. 

باز¾ایی کنید

شـ� می توانیـد در ره نگـر مسـیر حرکت ناوگان خـود را به صورت یک  فیلم ببینیـد. ره نگر این 

امـکان را بـه شـ� می دهـد تـا بتوانید ه�نند  یک فیلـم، باز¾ایی را به جلـو و عقب بربید و یا 

رسعـت باز¾ایـی را  افزایـش دهیـد. همچنین در باز¾ایـی مکان و مدت توقفات نـاوگان را  می

 توانید ببینید. این امکان نیز برای ش� محیاست تا بتوانید به  صورت همزمان چند خودرو را با 

هم باز¾ایی کنید. 

برای کنرتل برخط ناوگان خود منتظر هشدارهای ره نگر  باشید

طبیعتا کنرتل یک ناوگان بر روی نقشـه کار سـخت و خسـته  کننده ای اسـت. ش� می توانید به 

راحتی و بدون احسـاس خسـتگی از  هشـدارهای ره نگر برای کنرتل ناوگان خود اسـتفاده کنید. 

ره نگر  رسعت غیرمجاز، توقف، ورود به مناطق و خروج از مناطق و رسیدن  به نقطه های خاص 

در کسب و کار ش� را از طریق هشدار به ش�  اطالع می دهد. 

برای اطالع از نحوه عملکرد ناوگان گزارشگیری کنید

ارائه انواع گزارشـات مختلف توسـط سیسـتم ره نگر این امکان را به  شـ� می دهد تا از نحوه 

عملکرد ناوگان خود در پایان هر روز و به  صورت دوره ای از وضعیت کل ناوگان خود مطلع 

شـوید. ارائه  گزارشـات مختلف از مسـافت طی شـده، توقفات، رسعت های غیرمجاز  و مکان

 هـای بازدیـد شـده از جملـه گزارشـات مـا در ره نگـر اسـت.  گزارشـات ره نگـر در فرمت های 

مختلف  pdf  ،html  و  excel  قابل  اسـتفاده اسـت. ره نگر مکان ناوگان را به صورت متنی به 

ش� نشان  می دهد. 

حرکت ناوگان خود را بین مناطق و نقاط مختلف ببینید

بـا تعریـف مناطـق و نقـاط مختلـف بر روی نقشـه ره نگر شـ� می توانیـد  از ورود و خروج 

نـاوگان خـود در مناطـق مختلف و یا حضور ناوگان  در نقـاط مختلف به همراه زمان توقف 

در نقـاط مطلـع شـوید. به این  ترتیب می توانید هم هشـدارهای خـود را مبتنی بر مناطق و 

نقاط  تعریف شده خود ببینید و هم بر این اساس گزارشگیری کنید. 

ردیاب اندروید

امـروز شـ� می توانیـد گوشـی های هوشـمند را نیز ردیابی کنیـد. ردیاب  اندرویـد ره تک این 

امکان را به شـ� می دهد تا بتوانید آن را بر روی  گوشـی پرسـنل خود نصب کنید تا بتوانید 

عملکرد آن ها را کنرتل  کنید. 

ره نگر بر روی گوشی های ش�

نسخه اندروید نرم افزار ره نگر به ش� این امکان را می دهد تا بتوانید  ناوگان خود را بر روی 

گوشـی های خـود کنـرتل کنیـد. بـه این ترتیـب  امکان کنـرتل نـاوگان در هر زمـان و اطالع از 

هشدارهای ایجاد شده  توسط ره نگر برای ش� محیا شده است. 



گـروه ره تـک بـرای ارائـه خدمات هر چه بهرت به مشـرتیان خـود  رسویس ره نگـر را راه اندازی کرده 

است. ش� با استفاده از این  رسویس بدون نیاز به خرید نرم افزار و یا دغدغه شارژ سیم کارت های 

 خود از Ìامی خدمات ره نگر اسـتفاده کنید. در همین راسـتا  وب سـایت  etrack.ir  برای ارائه Ìامی 

خدمات رسویس ره نگر در  اختیار مشـرتیان قرار گرفته اسـت. امروز به همت عزیزان ما در گروه  

ره تک و لطف مشرتیا¾ان، رسویس ره نگر در حال رسویس دهی به  تعداد زیادی رشکت برای کنرتل 

نـاوگان و پرسـنل اسـت. راحتـی  اسـتفاده از رسویـس ره نگر دلیـل محبوبیت این رسویـس در بین  

مشرتیان ما است. 

شـ� بدون هیچ دغدغه ای تنها به اسـتفاده از ره نگر مشـغول می شـوید  و Ìامی مسـائل مربوط به 

راه اندازی، نگهداری، پشـتیبانی و ارائه  خدمات را به ما می سـپارید. اگر کمرت از ۲۰۰ خودرو دارید 

قطعا به  رسویس ره نگر اطمینان کنید. 

سرویس ره نگر  



در راسـتای ایجـاد سیسـتم های هوشـمند شـهری و توسـعه حمـل و  نقـل عمومـی، ره تـک در ارائه 

خدمات مبتنی بر مکان در شـهرها از  رشکت های پیرشو بوده اسـت. راه اندازی سـامانه ی مدیریت 

ناوگان  اتوبوس رانی و امداد در کشـور با کیفیت قابل توجه و بهره برداری از  این سیسـتم در کالن

 شهرها برای ۳ سال با ارائه Ìامی امکانات  مورد نیاز در این حوزه، تنها می توانست با جذب نخبگان 

و طراحی  برنامه ها و الگوریتم های پیچیده ممکن شود. 

امـروز ره شـهر، راه حـل جامـع ره نگـر بـرای حوزه هـای مختلف شـهری  می تواند به شـ� کمک کند 

شهرهایی هوشمند و منظم داشته  باشیم. 

شهر خود را با ره شهر 
رصد کنید

با توجه به اینکه خدمات ره نگر در شــهرها دارای خدمات مشرتک و  مشابهی می باشد، این قابلیت ها 

به صورت کلی به رشح زیر است: 

قابلیت ارتباط با خودرو از طریق سامانه  •

تحلیل و منایش نقاط بحرانی پر ترافیک، پر رسعت، پر  توقف (توقفات طوالنی) و پر تصادف  •

آمار مسافت و متوسط رسعت ناوگان  •

تعریف محدوده کاری مجاز برای خودرو  •

گزارش مدت مؤثر حضور خودرو  •

گزارش پیشینه رانندگان و خودروها  •

ارائه گزارشات تحلیلی ( OLAP ) ناوگان به صورت ¾ودار  •

قابلیت ارسال متامی داده ها و گزارشات به دیگر  سامانه های شهری  •

منایش خطوط شهری به صورت زیبا به منظور ارائه به  مردم و چاپ  •

قابلیت های عمومی ره شهر



امروز با ارائه سامانه ی تاکسی رانی توسط همکارا¾ان، می توانید  یکپارچگی را در مدیریت ناوگان 

حمل و نقل عمومی شـهری تجربه  کنید. این سـامانه با کسـب تجربه ارزنده از سیسـتم اتوبوس

 رانی در  طی سالیان، با قابلیت های سفارشی شده به صنعت تاکسی رانی  عرضه گردیده است. این 

سیستم قابلیت های زیر را داراست: 

ارائه گزارش جامعه روزانه کارکرد هر خودرو به صورت  تجمیع شـده شـامل تعداد رسویس   •

ها، تخلفات، مسافت  طی شده، متوسط رسعت، توقفات و . . . 

منایش مسیر خط و مسیر حرکت تاکسی  •

منحنی تعداد تاکسی عبوری از ایستگاه ها و خارج شده  از پایانه ها  •

متوسط زمان انتظار تاکسی در هر یک از خطوط در  طول روز  •

متوسط زمان سفر هر خط در طول روز  •

 ( headway )   تحلیل رسفاصله زمانی حرکت تاکسی ها برای هر خط  •

استفاده از سیستم های مبتنی بر  GPS  و  RFID  به  صورت ترکیبی برای کاهش هزینه ها  •

گروه ره تک با تحلیل سامانه های موجود در سطح دنیا و خدماتی  که در این حوزه در حال ارائه 

اسـت، با رشوع بحث تحقیق توسـعه  علمی در این حوزه و ح�یت از طرح ها و پایان نامه های 

مربوطـه در  حـوزه دانشـگاهی بـه دانـش معتـرب و قوی در این حوزه رسـیده اسـت.  همکاری و 

تجمیـع سـامانه اتوبوس رانی با سـامانه ی بلیـط الکرتونیک  رشکت های معترب در کشـور از جمله 

مواردی اسـت که شـاخص  بودن سـامانه ی مدیریت ناوگان اتوبوس رانی ره تک را ¾ایان می کند.  

این سیستم قابلیت های زیر را داراست: 

ارائه گزارش جامعه روزانه کارکرد هر خودرو به صورت  تجمیع شـده شـامل تعداد سـفرها،   •

تخلفات، مسافت طی  شده، متوسط رسعت، توقفات و . . . 

منایش مسیر خطوط و مسیر حرکت اتوبوس  •

گزارش رسیدن اتوبوس ها به ایستگاه ها  •

تحلیل خطوط و منایش منودار عملکرد خط  •

RTPIS  تحلیل زمان سفر اتوبوس، تخمین زمان رسیدن اتوبوس  به ایستگاه و ارائه رسویس  •

 ( headway )   تحلیل رسفاصله زمانی حرکت تاکسی ها برای هر خط  •

سیستم دستیار عملیات به منظور مدیریت رسفاصله  خطوط، جابجایی اتوبوس ها در خطوط   •

و طراحی خطوط

سامانه ی اتوبوس رانی

سامانه ی تاکسی رانی



بـرای رسـیدن بـه یـک سیسـتم امـدادی چابـک کـه در زمـان کوتاهـی  قـدرت پاسـخگویی بـه 

امدادخواهان را دارا است، تیم طراحی و توسعه  ره تک فرآیندی کامال هوشمند که در برگیرنده 

ارتباط مخاطب با  امدادگر است را عملیاتی کرده است. این سیستم قابلیت های زیر را  داراست: 

امکان تعریف مکان امدادخواه بر روی نقشه و یا تشخیص  از طریق رسویس های مخابرات  •

تشخیص نزدیک ترین امدادگر و تعریف عملیات بر حسب  اطالعات دریافت شده  •

منایش کوتاه ترین مسیرهای ممکن برای رسیدن به  محل حادثه  •

ارائه نقشه های سفارشی شده در داخل خودرو  •

امیدواریم بتوانیم با ارائه این خدمت، به شـ� کمک کنیم تا زمان  ارائه امداد و خسـارات ناشـی 

از حوادث را کاهش دهید. این سامانه  برای مجموعه های زیر قابل استفاده است: 

آتش نشانی  •

اورژانس  •

خدمات رشکت های گاز، آب، برق و مخابرات  •

بـا توجـه بـه حجم و تنوع باالی خدمات شـهری، امکان کنرتل و  نظارت بـر عملکرد این خدمات 

بسـار پیچیده اسـت. ارائه سـامانه ی  ره نگر سفارشـی شـده برای نظارت بر خدمات شـهری ارائه 

شـده توسـط  خودروها و رشکت های مختلف، می تواند به ش� کمک کند تا  خدمات بهرتی ارائه 

داده و شهری زیباتر بسازید. این سیستم  قابلیت های زیر را داراست: 

برنامه ریزی نحوه ارائه خدمات با امکان کاهش هزینه های  خدمات شهری  •

کنـرتل نـاوگان ارائـه دهنده خدمت بر اسـاس  برنامه ریزی های انجام شـده و ارائه گزارشـات   •

مرتبط با  عملکرد ناوگان

کنرتل عملکرد رشکت های مختلف ارائه دهنده خدمات  شهری  •

پشتیبانی خدمات مختلف شهری از جمله جمع آوری  پسامند، شستشوی جداول و . . .    •

گسسته سازی پهنه شهر با مشخص کردن گره های  جمع آوری پسامند  •

تعیین مسیر بهینه ارائه خدمات و جمع آوری پسامند  •

تعیین نوع ماشـین آالت به کارگیری با توجه به عرض  معابر سـطح شـهر و تخصیص مطلوب   •

نوع ماشین به معرب  ضمن اولویت بندی به کارگیر

اسـتفاده از الگوریتم های سـطح باالی هوش مصنوعی برای  گسسته سـازی گره ها و برنامه ریزی 

مانند  tpo-v  ،tpo-k، بهبودهای  تصادفی، اسـتفاده از تکنیک های تقسیم سـازی نقشـه و تکنیک 

 gnilaenna detalumis  ¾ونه هایـی از تـوان الگوریتمـی و نرم افزاری  ما بـرای ارائه این خدمات 

است. ما برای حل پیچیده ترین مسائل  آماده ایم. 

سامانه ی نظارت بر خدمات شهری

سامانه ی مدیریت امداد



برنامه ریزی 
فروش و 

پخش خود را 
به ره نگر 

بسپارید

ارتبـاط موثـر ویزیتـور بـا یـک رشکت پخش بـه منظور 

مدیریـت هـر چه  بهرت ویزیتورهـا، ارائه خدمات بهرت و 

مدیریـت فروش یکـی از مهم ترین  دغدغه های ما برای 

بهبـود فرآیندهـای موجـود در رشکت هـای پخش  بوده 

بـا  ارائـه سـامانه مدیریـت ویزیتورهـا  بـا  مـا  اسـت. 

محوریت مکان و  فروش محصوالت توانسته ایم بخشی 

از رسـالت خـود بـرای خدمـت  رسـانی بـه رشکت هـای 

پخش را پوشش دهیم. 

از سـوی دیگـر ایجاد یک برنامه ریـزی قوی برای پخش 

محصوالت  همیشه به عنوان یک مسئله در ذهن ما پر 

رنگ بوده اسـت. بررسـی  الگوریتم های مختلف برنامه

 ریـزی پخش و پیاده سـازی ایـن الگوریتم هـا  به منظور 

دسـتیابی به یک روش علمی و عملی برای برنامه ریزی 

 بهینه پخش امروز به دست توا¾ند فرزندان این کشور 

عملیاتی  گردیده است. 

بـه این ترتیـب، می توانیم بگوییم بـه رویای ایجاد یک 

پخـش  و  ویزیتـوری  زنجیـره  در  سیسـتم  یکپارچـه 

محصوالت رسیده ایم. 

در این سیستم ها با استفاده از اطالعات معابر و نقاط 

مشـرتیان،  گره هـای مختلـف موجود در شـهر گسسـته

 سـازی می شـود. ره نگـر بـر  اسـاس ایـن تقسـیم بندی 

مدیریت خود را انجام می دهد. 

تعریف نقاط و اطالعات مشرتیان  •

منطقه بندی شهر به صورت هوشمند و دستی  •

سامانه ی مدیریت ویزیتور

این سیسـتم دارای سـامانه ی اندروید برای گوشـی های هوشـمند است  که می تواند یک ارتباط 

کامـل و برخـط بـا ویزیتـور ایجاد کند. بـه این  ترتیب، ویزیتـور Ìامی فعالیت هـای مربوط به 

فـروش محصـوالت و  ارائـه خدمات به مشـرتیان را از طریق تبلت و یـا تلفن همراه خود  انجام 

می دهد. این سیستم قابلیت های زیر را داراست: 

امکان ثبت نام مشرتی و دریافت اطالعات مکانی و  وضعیتی آنها    •

امکان منایش و مدیریت اطالعات مشرتیان مربوط به هر  ویزیتور  •

منطقه بندی و برنامه ریزی ویزیت بازاریاب ها  •

امکان بروز رسانی و دریافت آخرین لیست کاال و  قیمت های محصوالت  •

امکان دریافت لیست تخفیفات مربوط به محصوالت و  بسته های تخفیف  •

امکان صدور پیش فاکتور    •

گزارش کامل از فروشگاه ها شامل درصد فروشگاه های  ویزیت شده، میانگین ثبت سفارش،   •

میانگین عدم Ìایل  سـفارش، پیشـنهاد متوسـط دوره های ویزیت مورد نیاز و  حجم خرید 

مشرتیان

گزارش کامل از ویزیتورهای فعال، تعداد متوسط  بازدیدهای موفق منجر به فروش و مدت   •

زمان موثر  فروش

امکان اتصال به سامانه های مدیریت انبار و مالی  •

سامانه ی مدیریت پخش

در این سامانه بر اساس محدودیت ها و با توجه به نقاط دریافتی  برای بارگیری و پخش کاال، 

مسیرهایی مستقل در مناطق مختلف  برای پخش و حمل کاال به نقاط تعریف شده طراحی 

می شـود.  مبنای مسـئله ی مطرح شـده، بر اساس مسـئله ی معروف فروشنده  دوره گرد است. 

این سیستم قابلیت های زیر را داراست: 

برنامه ریزی و مشخص کردن ماموریت هر خودرو در  ابتدای هر روز  •

امکان اتصال به سیستم فروش، مالی و انبار برای دریافت  اطالعات پخش  •

امکان کنرتل ماموریت رانندگان به صورت برخط و ارائه  گزارش کارکرد در انتهای هر روز  •

دریافت تاریخچه عملکرد رانندگان بر روی خودروهای  مختلف  •

گزارشات تحلیلی ناوگان شامل میزان مسافت طی شده،  میزان سوخت مرصفی و هزینه   •

Ìام شده هر مشرتی در  سیستم پخش



ردیاب خودرویی

گـروه ره تـک از طیـف گسـرتده ای از ردیاب های خودرویی برای  مشـرتیان خود اسـتفاده کرده 

اسـت. اسـتفاده از ردیاب هـای خودرویـی  رشکـت  Teltonika  بیش از دیگـر ردیاب ها از لحاظ 

کیفیت و قیمت  برای مشرتیان ما مفید بوده است. 

سخت افزارهای خودرویی دارای صفحه ¾ایش

اگــر می خواهیــد بــا راننــدگان خــود در ارتبــاط باشــید و یــا خدمــات  خاصــی بــه راننــدگان 

ــد.  ــتفاده کنی ــر اس ــش ره نگ ــه ¾ای ــاب دارای  صفح ــخت افزارهای ردی ــد از س ــود بدهی خ

ــا نقشــه های شــهر را در  ــه شــ� می دهــد ت ــن  امــکان را ب ــی ره نگــر ای ســامانه ی خودروی

ــط   ــورت برخ ــه ص ــد ب ــن می توانی ــد. همچنی ــش دهی ــدگان ¾ای ــه  رانن ــودرو ب ــل خ داخ

ماموریت هایــی تعریــف کــرده و از طریــق ایــن سیســتم، بــر روی صفحــه  ¾ایــش راننــده 

ماموریــت مــورد نظــر را ¾ایــش دهیــد. ارتبــاط مســتقیم بــا  راننــدگان و ارســال پیام هــای 

گروهی از دیگر قابلیت های این سیستم  است. 

با ردیاب اندروید ره نگر نیازی به خرید ردیاب ندارید

مـا بـرای ارائـه خدمـات گسـرتده و وسـیع و ارائه خدمـات ردیابی  پرسـنل، ردیابـی مبتنی بر 

اندروید ره نگر را راه اندازی کرده ایم. با  نصب ساده این ردیاب بر روی تلفن همراه و تبلت 

پرسـنل و  ویزیتورهای خود می توانید هر لحظه از مکان آن ها با خرب شـوید. در  نتیجه دیگر 

نیازی به خرید ردیاب مجزا ندارید. 

سخت افزارهای ره نگر
شـ� می توانیـد بـا هـر سـخت افزاری از خدمات ره نگر اسـتفاده کنیـد.  ره نگر این امـکان را به 

کاربـران خـود می دهـد کـه بتواننـد به صـورت  همزمـان از طریـق سـخت افزارهای مختلف از 

سـامانه  اسـتفاده کنند.  قدرت انتخاب نوع سـخت افزار در ره نگر و پشـتیبانی از پروتکل های  

مختلف ارتباطی سخت افزارهای معترب موجود از قابلیت های ره نگر  است. 



چرا مشتریان با ره نگر 
رصد می کنند؟

 «مشـکل اصلـی مـا این اسـت که مدیریت ناوگان بـرای ما تنها ¾ایش  خودروها بر روی نقشـه 

نبـود. ¾ی توانسـتیم تعـدادی کارمند برای  کنرتل ناوگان بر روی نقشـه اسـتفاده کنیم. ره نگر با 

ارائه قابلیت های  هشـدار و گزارشـات سـاده و دقیق، امکان مدیریت ناوگان را به  ساده ترین و 

کم هزینه ترین روش فراهم کرده است» 

 «با استفاده از ره نگر و قابلیت های برنامه ریزی این سیستم،  هزینه های ناوگان ما کاهش یافته 

است» 

 «بـا ره نگـر توانسـتیم خدمـات بهرتی بـه مردم و مشـرتیان خود ارائـه  دهیم. مشـرتیان بخاطر 

خدمات و نظم ما اعت�د بیشرتی به ما پیدا  کرده اند» 

 «ره نگر برای من به عنوان مدیر سـازمان این امکان را فراهم کرده  اسـت که وضعیت عملکرد 

ناوگان خود را بدون رصف وقت زیاد  بررسی کنم» 

 «مـن یـک نـاوگان تخصصی هسـتم و ره نگر خدمات تخصصی مرتبط  بـا رشایط کاری من ارائه 

می دهد» 

در هر نقطه از دنيا همسفر 
ناوگان خود باشيد!

 با سامانه ره نگر


