
Моніторинг Паливний Розширений

Цілодобовий web доступ до системи моніторингу UMT • • •
Мобільний додаток для Android / iOS • • •
Безкоштовні оновлення • • •
Витрати по оплаті GPRS зв'язку • • •
Бібліотека безкоштовних додатків • • •
Моніторинг об'єкту в режимі реального часу • • •
Персональний менеджер. Закріплений за клієнтом персональний 

менеджер служби супроводження (послуга надається при підключенні 

більше 30 од. об'єктів)
• • •

Контроль палива. Можливість використовувати у системі UMT паливні 

датчики і контролювати витрату палива • •

Повний контроль. Можливість використовувати у системі UMT 

необмежену кількість додаткових датчиків •

Абонентська плата за 1 об'єкт, грн. з ПДВ у місяць 175,00 195,00 220,00

Річний абонимент за 1 об'єкт, грн. з ПДВ за рік 1750,00 1950,00 2200,00

Роумінг. Online-передача даних за кордоном

Google мапи. Використання Google мап: Streets, Satellite, Traffic, 

Physical, Map Maker Hybrid, Map Maker, Hybrid

API. Використання API для інтеграції з іншими обліковими системами 

підприємства (1С, TMS, ERP та інші)

Модуль управління технічним обслуговуванням Механій Pro

Модуль TMS Logistics

Модуль EcoDriving

•
•
•

•

•

•
•

від 21 до 50 підключених об'єктів 

від 51 до 100 підключених об'єктів 

від 101 до 200 підключених об'єктів 

від 201 до 500  підключених об'єктів 

більше 501  підключених об'єктів 

Тел. 067-543-76-00

E-mail: sales@umt.ua

www.umt.ua 

Знижки для корпоративних клієнтів 

обговорюється індивідуально

20%

15%

10%

5%

Аналіз даних та рекомендації по експлуатації парку техніки 

Додаткові послуги, ціна за 1 об'єкт моніторингу, грн. з ПДВ у  місяць

Зберігання даних на серверах 400 днів

Навчання. Курс навчання по налаштуванню та використанню системи моніторингу. Форма навчання: 

онлайн-сесія до 2 годин

      АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ                                                                                                                                                                                            
прайс-лист від 01.05.2021 р.

Сервісна підтримка. Повна сервісна, інформаційна та технічна підтримка користувачів

200,00

У вартість кожного пакету включені наступні послуги

Підмінний фонд обладнання

Гарантія 24 місяці на обладнання та роботи

Час реакції на запит до 1 години

40,00

40,00

70,00

5,00

5,00

http://www.umt.ua/

