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פטרולית
הפתרון המתקדם בעולם בתחום השמירה והאבטחה
מתקדמים בביטחון
המצב הביטחוני בארץ ובעולם בכלל
יוצר לחברות ולאירגונים את הצורך
לקבל יכולות ניהול ,ניטור
ומעקב מתקדמות על
כל פעילויות האבטחה
המבוצעות בשטח
על ידי המאבטחים
והסיירים ולקבלת
דיווחים מהשטח
אמת.
בזמן
במקביל ,תחום
ה אבט חה
משלב יותר
כוח
ויותר
עבודה צעיר
בעל רקע וידע
טכנולוגי רב .כל
זאת ועוד ,מהווה
גורם משמעותי
ברור להתייעלות
כל מערך האבטחה
משימוש
ולמעבר
במערכות ניהול ובקרה
ישנות ,דיווח ידני בניירת
ודיווחים בדיעבד ,לשימוש
במערכות מתקדמות מבוססות
טכנולוגיה חדשה המאפשרות
דיווחי אונליין מכל מקום ובכל
שעה והנותנות שקיפות מרבית על כל
פעילות השטח לקב"טים ,מנהלי האגפים
ומקבלי ההחלטות ,תוך שימוש בכלים
מתקדמים
וטכנולוגיים
לניהול וניטור
של כל מערך
ה א ב ט ח ה
בכל
ברשויות
מקום ורגע נתון
דרך המחשב או
הנייד.
הטלפון

הדור הבא בביטחון
מערכת פטרולית הינה מערכת חדשנית
ומתקדמת לניהול וניטור אנשי
השטח .המערכת מספקת
מידע אמין ומדוייק מהשטח
על כל המתרחש ובזמן
מידע זה
אמת.
ניתן לצפייה מכל
מקום בדשבורד,
בדוחות וכן גם
בהתראות
הנשלחות
ל מ י י ל
ובמסרונים
ל ט ל פ ו ן
הנייד .מטרת
המערכת הינה
לספק לחברות
ה ש מ י ר ה
והאבטחה כלים
אמינים ומתקדמים
לניהול כל מערך
והביטחון
האבטחה
לקוחותיהם,
אצל
ואמצעים להגיב בזמן
אמת על כל הנעשה
בשטח בכל הדרגים ,מרמת
המאבטח ,הסיירים ,הקב"טים ועד
למנהלי האגפים בתחום הביטחון.
פטרולית הינה מערכת בעלת יחס
עלות-תועלת גבוה מאוד .המערכת מייעלת
משמעותית את מערך הניהול והפיקוח
בכל הדרגים בשרשרת האבטחה ועוזרת
לחבר את מנהלי החברה לפעילות השטח באופן
אינטואיטיבי תוך שימוש בקדמת
הטכנולוגיה .המערכת מבוססת ענן
בצד השרת ותוכנת סמארטפון בצד
משתמש השטח הניתנת להורדה
מחנות האפליקציות .המערכת קלה
לתפעול ונוחה למשתמש כך שהליך
הטמעתה הינו קל ומהיר במיוחד.

תכונות עיקריות















הקמת הגדרות המערכת ,פרטי חברה ,אתרים ,נקודות ביקור ,מסלולים ,אנשי קשר ,אירועים ,עובדים והרשאות
תוכנית עבודה ארוכת טווח ,זמן ביצוע ,תדירות ,תיזמון מסלולים מסוג יומי ,שבועי ,חודשי או תקופתי
דיווח על ביצוע מסלולים וביקורים ,משימות בביקור ,דיווח אירועים מיוחדים ומילוי טפסים

אל תרדם

תתקדם

רישום מיקום הדיווחים ,רישום מסלולי נסיעה ,ושילוב  Geo fencingלאימות נוכחות העובד במקום שהוגדר
שליחת התראות על אירועים חריגים ב  SMSאו מיילים לרשימת תפוצה
מודול משימות דו כיווני שרת-שטח-שרת ,הקצאת משימות לעובדים ,ניהול סטאטוס משימות ומעקב אחר ביצוע
מחולל טפסים מתוחכם כולל תמיכה בתמונות ,חתימות ,טבלאות ועוד .בניית טפסים וקישורם לאירועים ,לביקורים ולמשימות
מאגר דוחות גדול ואפשרות ליצירת דוחות מותאמים לפי דרישת לקוח באמצעות מחולל הדוחות
הפקת דוחות (הדפסה PDF ,ו  ,)Excelתיזמון דוחות (יומי ,שבועי ,חודשי או תקופתי) ושליחתם במייל לרשימת תפוצה
לוח בקרה (דשבורד) גראפי מותאם לצרכי הלקוח המתעדכן ישירות מנתוני השטח
ניהול ומעקב אחר צי הרכבים של החברה כולל היסטוריית שימוש ,מילוי טפסי לקיחה והחזרת רכב
ניהול נשקים ,רישום לקיחה והחזרת נשק ,שליחת התראות על עיכוב ו/או אי החזרת נשק
נוכחות עובדים מבוססת מיקום .צפיה של המנהל ברשימת הנוכחות בנייד ,וקבלת התראות על עיכובים או אי הגעת עובדים

יתרונות המערכת








התחלת עבודה תוך זמן קצר ,שימוש בשרתי ענן והורדת אפליקציה מחנות האפליקציות
מתאימה למספר רב של יישומי ניהול ובקרת אנשי שטח ללא צורך בפיתוחים והתאמות מיוחדות
פונקציונאליות עשירה ומגוונת הניתנת להתאמה למירב דרישות השוק
עלויות שוטפות נמוכות ,הגברת התפוקה וחיסכון משמעותי בהוצאות ניהול ובקרה
גמישות רבה ,התאמה אישית באמצעות מודולים ותבניות
מידור נתונים ,מסכים ותפריטים בהתאם למחלקות השונות בארגון

טכנולוגיה










מערכת מבוססת ענן
תמיכה מלאה בסוגי טלפונים וטאבלטים ,ובמערכות הפעלה שונותAndroid, iOS, Windows 10 :
GPS, NFC, Geo-fencing, QR Code and iBeacon
מספר שרתים מסונכרנים בתצורה  Master-Masterלשרידות וביצועים
הגנה רב שכבתית על הנתונים ,הצפנה מקצה לקצה ותעבורה מוצפנת
בקרה אוטומטית על גרסאות ,ודחיפת עדכונים למכשירים
יכולת עבודה באופליין ,סנכרון אוטומטי מול השרת עם חידוש התקשורת
אינטגרציה עם מערכות חיצוניות API ,ו SDK-לשפות פיתוח רבות

על החברה

חברת פטרולית פתרונות מובייל הינה יצרנית וספקית בינלאומית של מוצרי תוכנה לניהול ובקרת עובדי שטח .לחברה צוות ניהול
ופיתוח עם ניסיון של שנים רבות בתחום המובייל .החברה ,לאורך זמן ,דואגת להיות בחזית הטכנולוגיה ולהציג חדשנות תוך שימוש
בכלים ופלטפורמות מהמתקדמים ביותר בעולם התוכנה .לחברה לקוחות רבים בארץ ובעולם המשתמשים במוצרי החברה.

לקבלת פרטים והצעת מחיר
צור קשר עוד היום  -והתחל לעבוד מחר

פטרולית  -פתרונות מובייל בע"מ
משרדים :רח' אצ"ל  15ראשל"צ  7570617ישראל
טלפון 1801-224242 :נייד 054-7995404 :פקס073-7963940 :
דוא"לsales@patrol-it.com :

