
 

 



 
 

  

 

КОМПМАКС (KOMPMAX) е електронна система за следене на основните работни 
параметри на машини с възможност за запаметяване на появили се неизправности и 
следене през телеметрична система в реално време на параметри за двигател, 
трансмисия и хидравлична и пр. работни системи. 

Електронна система от „отворен тип“ с възможности за добавяне и/или премахване на 
параметри за следене според нуждите на всеки Възложител. 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Системата предоставя на потребителя следните функции и възможности: 

Местоположение, скорост, работни и аварийни параметри на машината 

 

 

Визуализация на маршрут с информация за гориво и работните й състояния 

 



 
 

  

 

 

Контрол, управление и логистика на транспортни паркове 

1. Пътни справки / дневни отчети: 

 Дневен пътен лист 

 Месечен пътен лист 

 Пътен лист за маршрут 

 Пътен лист за период 

 Пътен лист за престои 

 Престои в обекти 

 

2. Справки за гориво:  

 

 

  



 
 

  

Изразходвано гориво за определен период за произволен брой автомобили  

 Графична справка за нивото на горивото в един или повече резервоари 

 

 Аналитична справка за зареждания и източвания 

 Справки за разход по маршрут и време 

 Часови разход 

 Преразход - икономия спрямо нормиран разход 

 
3. Справки за: 

 Скорост 

 Обороти 

 



 
 

  Температура 

 

 Включена хидравлична уредба, помпа и други агрегати 

 

4. Филтриране на данните за:  

 Скорост  

 Обороти 

 Температура 

 Водачи 

 Акумулатор 

 

5. Справки за работно и извънработно време, изминати километри и часове 
работа извън работно време 

 

6. Справки и известия за: 

 Работа на двигателя на превозното средство 

 Работа на допълнителни агрегати - хидравлична уредба, кранова уредба, 
бетоносмесител, помпи, генератори, прикачен инвентар 

 Превишена скорост 

 Паник бутон и аларма 

 Превишаване на обороти 



 
 

  Зареждане и източване на резервоара 

 Влизане и излизане в очертана зона 

 

7. Наблюдение в реално време: 

 Текущо местоположение 

 

 Бърз достъп до текущият статус на машина / автомобил. 

 Сателитен, теренен или триизмерен изглед на мястото, където се намира всяка 
машина / автомобил. 

 

8. Маркиране на обекти – клиентска адресна база данни за обслужвани 
обекти:  

Визуализация, разпределяне по обслужващи машини. 

 

9. Ремонт и поддръжка:  

 



 
 

 

 
www.esbsofia.com sales@esbsofia.com  

Тел.: 00359 2 973 25 75 Факс: 00359 2 973 22 30 

Справки и отчети за всички видове ремонти на превозните средства и пътно-
строителните машини, смяна на масла, гуми, гражданска отговорност, автокаско, 
винетка, ГТП на база въведени данни и данни от GPS-модули, монтиран на всеки 
автомобил. Възможност за документно обслужване на автомобили и машини без GPS 
устройство. 

 

10. Справки доставено гориво: 

 

Базирани на зареждания от вериги бензиностанции, автоцистерни, ведомствени 
бензиностанции. 

 

11. Предоставяне на възможност за работа с навигатор, включваща: 

 Бързи текстови съобщения 
 Изпращане на текстови съобщения от диспечер към водач на МПС или оператор 

машина 
 Изпращане на текстови съобщения от водач на МПС / оператор машина към 

диспечер 
 Изпращане на данни за навигиране към точен адрес 
 Създаване на маршрут за навигиране 
 Изпращане на координати за навигиране 
 История на изпратените и получените съобщения 
 История на изпратените точки и маршрути 

  

12. Създаване и печат на пътен лист, дневен акт, товарителница, заявка за 
ремонт, заявка за авария и др. с уникални номера и баркод, улесняващ 
последваща обработка и въвеждане 

 

http://www.esbsofia.com/
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