
שירות אישי בניהול צי רכב איתוראןONLINEבית ספר       חיסכון

החבילה השלמה של איתוראן נתיבים מעניקה לך פתרון כולל, יעיל ומתקדם לניהול משימות ולניהול ויזות, ובכלל 
זה: מעקב הדוק יותר אחר ביצוע המשימות וגמישות רבה לשינויים, מעבר לתיעוד אלקטרוני מלא, צמצום המרווח 

לטעויות אנוש וקיצור זמנים בקבלת כספי התמורה.
עוד מושגים חיסכון של זמן יקר הן בצד הנהג והן בצד המוקד, וחיסכון משמעותי בעלויות התקשורת ומשאבי התפעול. 

השימוש בסמארטפון כבסיס למערכת, מאפשר לנהג לנווט ביעילות אל היעדים השונים בסיוע אפליקציית ניווט 
)איתוראן Waze ,GPS או אחרת(.

כל זאת, ללא צורך בהשקעה נרחבת בפיתוח ובהטמעת מערכות וממשקים מורכבים, ותוך מענה מושלם לדרישות 
משרד הביטחון. 

החיסכון

אפליקציית איתוראן נתיבים לסמארטפון/מסופון ייעודי, מעניקה לך פתרון שלם 
בחבילה אחת לחיבור מהיר ופשוט למערכת “נתיבים“ של משרד הביטחון, 

תוך מתן מענה מקיף לכל השלבים בדרך:
אפליקצייה ייעודית למכשירי סמארטפון מבוססי Android או מסופון ייעודי ברכב - לניהול משימות ועדכון   • 

בזמן אמת מול הנהג ברכב.  
קורא כרטיס מגנטי המחובר לסמארטפון/מסופון וליחידת האיתוראן ברכב - לאישור ביצוע מהיר על ידי   • 

מורשה משרד הביטחון בתחנת היעד.  
מודול חדש במערכת ניהול הצי מבית איתוראן ONLINE - לריכוז אוטומטי של נתוני כל הוויזות והנסיעות   • 

בפועל והעברתם למערכת “נתיבים“ באופן התואם להנחיות משרד הביטחון, דרך הספק דרכו בחרת להתנהל.  

הפתרון

כספק של מערכת הביטחון בתחומי ההובלות וההיסעים, עליך להתחבר למערכת “נתיבים“ 
לצורך ניהול ממוחשב של הוויזות - ממילוי פרטים, דרך קבלת אישור ביצוע ועד אישור לתשלום - 

ולהעביר את הנתונים לאחד משני הספקים שנבחרו לצורך כך על ידי משרד הביטחון.

האתגר

 

מערכת איתוראן נתיבים
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למערכת “נתיבים“ של משרד הביטחון
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חטיבת איתוראןONLINE מציעה מגוון מוצרים ייחודיים וחדשניים לניהול ציי רכב, שנשענים על הבנת הצרכים הייחודיים של הלקוחות. 
פעילות איתוראןONLINE ממוקדת בשיפור פעילות הלקוח בשלושה תחומים: התייעלות, שליטה ובקרה בזמן אמת, המתורגמים לחיסכון כספי עבורך.

מוצרי איתוראןONLINE מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS, המאפשרות איכות איכון גבוהה ופס רחב להעברת נתונים. 
לקוחות איתוראןONLINE נהנים משירות מקיף של מנהל תיק לקוח, מערך הדרכה, מערך תמיכה ומוקד 24/7, שמספק מענה מסביב לשעון.
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תכונות עיקריות

מרכיבי המערכת
Android אפליקציית איתוראן נתיבים למכשירי סמארטפון מבוססי  •

או מסופון ייעודי ברכב  
קורא כרטיס מגנטי עם מתאם מיוחד לסמארטפון  •

GPRS מערכת תקשורת סלולרית בפס רחב  •

GPS מערכת איכון  •
מודול “נתיבים“ במערכת לניהול צי רכב  •

ממשק ישיר למערכת “נתיבים“ של משרד הביטחון  • 
- קישור לספק הניהול שלך  

תקשורת דו כיוונית בזמן אמת בין האפליקציה ברכב למערכות ניהול הצי וניהול המשימות בארגון  •
קישור מלא למערכת “נתיבים“ בהתאם להנחיות משרד הביטחון  •

נתוני הוויזה נארזים ומועברים במסודר ישירות לספק הניהול המוגדר  •
אישור ביצוע באמצעות קורא כרטיס מגנטי המותקן ברכב  •

שדרוגי תוכנה מרחוק  •
יכולת להרחבה עתידית לשירותים ויישומים מתקדמים נוספים - תקף כסמארטפון AN בלבד  •

איתוראן נתיבים

נתוני הוויזה 
נארזים ומועברים 
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ניהול צי רכב

 מערכת “נתיבים“
של משרד הביטחון
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נקלטים במערכת 
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