
مدیریت ناوگان حمل و نقل یکپارچه

مخصوص
رستوران ها، شرکت های پخش
پیک های موتـوری، سازمان ها



ناوگان حمل و نقل خود را
به آسانی مدیریت کنید.

تا ۴۰ درصد در زمان و  
مصرف سوخت صرفه جویی کنید.   

نیرو گرفته از

٪۴۰



بهینه سازی شده برای تبلت و کامپیوتر



Android در حال حاضر فقط برای سیستم عامل *

بدون نیـاز به نصب سخت افـزار روی وسایل نقلیه

کنترل رانندگان شما فقط از طریق نصب یک برنامه 
روی گوشی آنها انجام می شود.*



ارائه مسیر بهینه برای هر سفر تا ۲۵ ایستگاه میانی.*

برنامه ریزی  طوری  سیستم  توسط  ایستگاه ها  این 
برای  را  کوتاه ترین مسیر ممکن  راننده  که  خواهند شد، 

رسیدن به همه آنها طی کند.

١٠٠

* این تعداد برای سفرهایی که برای آنها نیاز به داشتن ترافیک نیست، می تواند تا ١٠٠ ایستگاه افزایش یابد.



مشتریان شما کامال در جریان هستند!

به محض تعریف یک سفر، برای مشتریان 
شما پیام کوتاهی ارسال خواهد شد که با 
راننده  می توانند  آن  لینک  روی  کلیک 
حامل بسته را رصد کرده و از تاریخ و زمان 
داشته  اطالع  خود  بسته  رسیدن  دقیق 

باشند.*

* این قابلیت برای تمامی پلن ها غیر از «برنز» وجود دارد. برای اطالعات بیشتر به جدول قیمت ها مراجعه کنید.



میالد کرباسی زاده

راننده های خود را به صورت لحظه ای روی نقشه رصد کنید.



گزارش مدیریتی از عملکرد راننده ها داشته باشید.

شامل عملکرد کل راننده ها و همچنین گزارش تفصیلی 
از هر راننده، مسیر طی شده در روز، تعداد کل ایستگاه 
های بازدید شده و همچنین درصد سفرهای سر وقت 

و با تاخیر وی.



دارای رابط برنامه نویسی (API) کامل

اگر سیستم های فعلی مستقر در کسب و کار / سازمان 
شما باعث می شود که به آسانی قادر به مهاجرت کامل 
به منحنی نباشید، با اتصال به API ما می توانید از تمام 
از  همزمان  و  کرده  استفاده  سرویس  این  امکانات 

داشبورد مدیریتی آن بهره مند شوید.

RESTful API



الماسطالنقرهبرنز

۱۵۰,۰۰۰ ناموت / ماهیانه

تا ۵ راننده

پیامک اطالع به مشتری

راننده اضافه در روز ۳۰٫۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ ناموت / ماهیانه

تا ۱۵ راننده

پیامک اطالع به مشتری

راننده اضافه در روز ۴۰٫۰۰۰ تومان

۱٫۵۰۰,۰۰۰ ناموت / ماهیانه

تا ۳۰ راننده

پیامک اطالع به مشتری

راننده اضافه در روز ۵۰٫۰۰۰ تومان

تماس بگیرید

٣٠ راننده به باال

پیامک اطالع به مشتری

-

به خریدهای ۳، ۶ و ۱۲ ماهه به ترتیب ۵٪، ۱۰٪ و ۲۰٪ تخفیف تعلق می گیرد.

قیمت های جداول باال با تا پایان سال ۹۷ معتبر است.

١
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محصولی از سیدار استودیو
آدرس : تهران، بلوار مرزداران، تقاطع خیابان آریافر،

پالک ۱۲۵، ساختمان دانش، طبقه ۵ واحد ۹
تلفن : ۴۴۳ ۸۷ ۴۴۳ (۰۲۱)

       برای دریافت اکانت ۱۴ روزه آزمایشی به سایت
www.monhani.ir      :منحنی مراجعه کنید       


