 GPS Tracking Services
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Quotation
We keep developing and innovating, offering a wide
range of products and services that help our
customers and clients achieve their ambitions.
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ویژه گی های جی پی اس با قیمت ۷۰۰۰
.1
.2
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.4
.5
.6
.7

.2

ردیابی ۲۴ساعت توسط  GPSو بطور زنده در حالت حرکت در سراسر افغانستان
جلوگیری از دزدی وسایط نقلیه
در حالت عاجل یا سرقت خاموس کردن و یا روشن کردن موترها از اپلیکیشن موبایل
خاموش کردن یا روشن کردن موتر توسط اس ام اس
 ۱۳نوع نقشه افغانستان
خدمات  ۲۴ساعته کال سنتر و همکاری در حالت عاجل
مشخص کردن یک ساحه امن و خاص برای موتر و اطالع دهی در وقت بیرون شدن از این ساحه

ویژه گی های جی پی اس با قیمت ۹۰۰۰
 .1ردیابی  ۲۴ساعته توسط  GPS-GSM and GPRS_SMSو بطور زنده در حالت حرکت در سراسر افغانستان
 .2جلوگیری از دزدی وسایط نقلیه و کاهش حادثات ترافیکی
 .3در حالت عاجل یا سرقت خاموس کردن و یا روشن کردن موترها از اپلیکیشن موبایل
 .4خاموش کردن یا روشن کردن موتر توسط اس ام اس
 ۱۳ .5نوع نقشه افغانستان
 .6سیستم صدا و مایک
 .7اطالع از روشن شدن ،خاموش شدن موتر و بسته شدن و باز شدن دروازه های موتر
 .8مشخص کردن یک ساحه امن و خاص برای موتر و اطالع دهی در وقت بیرون شدن از این ساحه
 .9بیشتر از  ۳۰نوع راپورها به قسم روزانه ِ هفته وار و ماهانه
 .10مکمل کنترول و ردیابی توسط مالک موتر

.3

ویژه گی های جی پی اس با قیمت ۱۴۰۰۰
 .1ردیابی  ۲۴ساعته توسط  GPS-GSM and GPRS_SMSو بطور زنده در حالت حرکت در سراسر افغانستان
 .2جلوگیری از دزدی وسایط نقلیه و کاهش حادثات ترافیکی
 .3اطالع و راپور از مصرف تیل ِ ضعف بطری ِ گرم شدن ِ سرعت زیاد ِ بریک محکم
 .4سیستم صدا و مایک
 .5در حالت عاجل یا سرقت موتر خاموس کردن و یا روشن کردن موترها از اپلیکیشن موبایل
 .6خاموش کردن یا روشن کردن موتر توسط اس ام اس
 ۱۳ .7نوع نقشه افغانستان
 .8اطالع از روشن شدن و خاموش شدن موتر و بسته شدن و باز شدن دروازه های موتر
 .9مشخص کردن یک ساحه امن و خاص برای موتر و اطالع دهی در وقت بیرون شدن از این ساحه
 .10بیشتر از  ۳۰نوع راپورها به قسم روزانه ِ هفته وار و ماهانه
 .11مکمل کنترول کردن و ردیابی توسط مالک موتر

Software, Website, GPS Tracking, ERP Services

Contact Us
Darrak Company
GPS Tracking, Software & Website Services Company
 Kabul, Afghanistan, In front of the Ministry of Higher
Education, Near to Bayan University.
 Helmand Province
 Mazar Province
 Kandahar Province
 Ghazni Province






+93 (0) 730 833 200
+93 (0) 730 899 200
+93 (0) 777 748 621
+93 (0) 788 404 540
+93 (0) 730 866 200

 info@darrak.af
 support@darrak.af

www.darrak.af

