PRESENTATION

FIXSmart TRACKER

Kami PT FIXIOUS GLOBAL INDONESIA memperkenalkan dan menawarkan
sebuah layanan dengan sistem manajemen monitoring dan kontroling kendaraan
berbasis teknologi IT yang diberi nama

FIX SmartTRACKER
Sistem yang mampu membantu kalangan pelaku bisnis transportasi, manajemen
pengelola operasional kendaraan dan juga pengendaraan secara umum, yang
meliputi:
•
•

•
•
•
•

Angkutan umum, seperti bis antar kota dan jenis angkutan umum lainnya
Angkutan barang, seperti perusahaan paket, distributor barang, angkutan
barang lainnya mulai dari pengguna kendaraan minibus, truk hingga
countainer
Angkutan travel, baik yang menggunakan bis atau pun minibus
Perusahaan penyedia penyewaan mobil (rental)
Perusahaan yang memiliki beberapa kendaraan sebagai sarana operasionalnya
Pemilik kendaraan pribadi

“Sulitnya memonitoring dan mengontrol operasional kendaraan di lapangan bukan
hanya melahirkan permasalahan di dalam manajemen operasional, juga membuat
ongkos operasional yang tinggi”
Kebugaran mesin
Bisnis Transportasi dan
Manajemen Pengelolaan
Operasional Kendaraan

Permasalahan:
Sulitnya memonitoring dan mengontrol
operasional kendaraan di lapangan

Pemeliharaan
Kendaraan
Penggantian oli

Penyimpangan kegiatan
operasional

Potensi
kriminalitas

Contoh sering terjadi:
• Pencurian kendaraan
• Penggelapan pengisian bensin (bbm)
• Pencurian bbm pada tangki kendaraan
• Pencurian produk (isi kendaraan)

Potensi penyimpangan
prosedur operasional
(SOP)

Contoh sering terjadi:
• Kunjungan titik target
• Penyimpangan rute dari seharusnya
• Keluar dari area yang ditetapkan
• Bongkar muat bukan pada tempatnya
• Menjual /membawa produk lain

Potensi penyimpangan
perilaku pengendara

Contoh sering terjadi:
• Ugal-ugalan di jalan
• Menggunakan di luar job
• Menggunakan di luar jam kerja
• Keterlambatan

Sistem monitoring tanpa kontroling (seperti GPS pada umumnya) kurang mampu
menciptakan sebuah sistem kerja yang efektif dan efesien serta cenderung kurang
mampu meningkatkan kualitas daya saing perusahaan.

Permasalahan bisnis transportasi
dan pengelolaan kendaraan

Sistem
Monitoring
dan
Controling
(M&C)

Solid Sistem, hardware dan software harus terintegrasi dengan baik

Fungsi monitoring dan controling harus bekerja optimal dan saling
melengkapi satu sama lain demi sistem yang bermanfaat.

Sifat selalu ‘melekat’ pada kendaraan sehingga di mana dan kapan
saja kendaraan dapat dimonitoring dan dikontrol.

Solusi
bisnis

FIX SmartTRACKER merupkan sebuah sistem monitoring yang ideal dan mumpuni karena mempunyai 3 spesifikasi
sebagai sebuah sistem monitoring dan kontroling yang handal, yaitu:
1. Hardware dan software menjadi sistem yang utuh (solid system) dalam sistem internet of things (IoT)
2. Dengan IoT ini pula sistem seakan melekat hingga mampu memonitoring dan mengontrol kendaraaan dimana dan
kapan saja
3. Fungsi monitoring ada pada real time di web aplikasi sistem dan fungsi controling ada pada ADR dan ASR di
manajemen data dan report.

MONITORING
Real time

FIX SmartTracker
(FST)

Hard
ware

Soft
ware

Analysis Data Report
(ADR)

DATABASE
CONTROLING
Manajemen
data dan report

Analysis Service Report
(ASR)

FIX SmartTRACKER (FST) BUKAN (HANYA) GPS TRACKER

PERBEDAAN

1. Sistem lengkap dan utuh
2. Menawarkan sistem monitoring kontrol

Perbedaan Sistem

1. Terkadang Sistem tidak lengkap
2. Menawarkan hanya alat monitoring

1. Produk dalam negeri
2. Dapat terkoneksi dengan sensor

Perbedaan hardware
(alat)

1. Kebanyakan Produk impor
2. Belum tentu dapat terkoneksi dengan
sensor

1. Menggunakan sistem web server
2. Web user memonitor banyak kendaraan
3. Dapat menerima jutaan data bersamaan

Perbedaan software

1. Tidak memiliki sistem web server
2. Web user hanya monitor satu kendaraan
3. Kapasitas penerimaan data terbatas

1.
2.
3.
4.

Adanya layanan purna jual
Garansi + pemeliharaan
Menawarkan sewa alat dan jual alat
Layanan report berkala pada user

Perbedaan pelayanan
(service)

1. Keamanan dan membantu operasional
manajeman
2. Digunakan perusahaan + kegiatan usaha

Perbedaan target

1.
2.
3.
4.

Sistem jual putus
Hanya garansi jangka pendak saja
Hanya menawarkan jual alat
Tidak berhubungan lagi dengan user

1. Keamanan semata
2. Digunakan pihak perorangan

EFESIENSI PEMANFAATAN SISTEM FST

Hemat
BBm
18%
Idle
kendaraan
kerusakan
turun 64%

Turun
angka
kecelakaan
77%
Hasil
efesiensi
FST

Produktivitas
kendaraan
naik 15%

Waktu
berkendaraan
turun 24%

Semua efesiensi bisa tercapai karena FST mendorong :
 Kesadaran kolektif dari semua unsur dalam manajemen dan operasional kendaraan dimana
pihak manajemen lebih peduli terhadap kondisi kendaraan
 Pengendara kendaraan dilapangan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab tinggi terhadap
kendaraan dan segala isinya di mana pun berada.

