TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Chi Nhánh Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ V-TRACKING
(Thiết bị giám sát hành trình xe ôtô)
Kính Gửi: Quý Doanh Nghiệp
V-Tracking - Hệ thống quản lý, giám sát xe tải trực tuyến là hệ thống ứng dụng công nghệ
định vị toàn cầu (GPS – xác định tọa độ) kết hợp công nghệ GSM/GPRS( truyền dữ liệu), hệ
thống thông tin địa lý (GIS – giám sát vị trí xe trên bản đồ) giúp người dùng có thể ghi lại toàn
bộ quá trình di chuyển của xe qua đó biết chính xác được vị trí xe đang ở đâu, Thiết bị đã được
đăng ký với Tổng Cục Đường Bộ, đảm bảo hợp chuẩn của Bộ Giao Thông Vận Tải: QCVN
31:2014/BGTVT
STT

Nội Dung

Số Lượng (Bộ)

Đơn giá/1
Bộ(VNĐ)

01

Miễn phí

01

2.880.000

01

550.000

Chủng loại thiết bị giám sát hành trình:
- Nhãn hiệu: VTR-02 (hợp chuẩn)
- Xuất xứ: Trung quốc (đã qua KCS)
- Bảo hành 12 tháng
Bộ thiết bị VTR-02 bao gồm:
- 01 Thiết bị VTR-02
- 01 Anten GPS
- 01 Anten GSM
- 01 Jack nguồn
- Sim 3G Viettel
Phí dịch vụ giám sát hành trình 2 năm:
- Theo dõi, giám sát qua web
browser, mobile và máy tính
bảng
- Đảm bảo dữ liệu thông suốt với
Tổng cục đường bộ
- Thời gian lưu trữ dữ liệu 6 tháng
trên server Viettel

01

Phí lắp đặt
TỔNG CHI PHÍ PHẢI TRẢ
(Giá trên đã bao gồm VAT)
Lưu ý:
-

3.430.000

Khi lắp đặt ngoài khu vực HCM, phí lắp đặt thu phụ thêm 150.000/ xe,
Khách hàng lắp số lượng từ 5 xe trở lên, chiết khấu 200.000đ/xe
Đoàn Thái Trường – P. Giải pháp CNTT
286 Cộng Hoà, P. 13, Q. Tân Bình, TP HCM
Phone: 0984.61.65.69 – 08.668 39079

Email: dangky@viettelservice.com
Website: Viettelservice.com

