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Strona główna
Witamy Państwa na stronie Diagomatic.
Jesteśmy firmą, która postawiła sobie za cel realizację idei, jaką jest pomaganie ludziom w
najważniejszych dziedzinach ich życia. Jeżeli interesują Państwa rozwiązania innowacyjne,
sprawdzone oraz przede wszystkim skuteczne, to miło nam poinformować, iż dobrze trafiliście.
Obecnie, gdy technologia i rozwój cywilizacyjny idą do przodu w zawrotnym tempie, nie
jesteśmy w stanie zadbać samodzielne o wiele spraw, ponieważ często brakuje nam na nie czasu.
Dlatego też naszą misją stało się połączenie jednego z drugim: korzystając z nowoczesnych
technologii, oferujemy Państwu nasz czas. Za naszym pośrednictwem możecie zatroszczyć się o wiele
dziedzin życia – od związanych z motoryzacją, podróżami i biznesem, po te dotyczące domu i
rodziny.
Oferowane przez nas rozwiązania wykorzystują aplikacje na smartfony, dedykowane
urządzenia telemetryczne oraz pracujące w trybie 24/7 call center. Przy realizacji oferowanych przez
nas usług wykorzystujemy zaawansowane technologie z zakresu informatyki, telematyki i telemetrii.
Na wysoką jakość naszych usług wpływa fakt, iż współpracujemy z czołowymi producentami
nadajników GSM, dostawcami usług teleinformatycznych, firmami telekomunikacyjnymi,
ubezpieczycielami, przedsiębiorstwami logistycznymi i turystycznymi.
Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą, w której znajdą Państwo między innymi
aplikacje dla: biznesu, podróżujących, motoryzacji, domu i zdrowia, sportu i turystyki oraz rolnictwa.

Motoryzacja
Oferujemy Państwu usługę Diagomatic przeznaczoną dla osób zmotoryzowanych oraz firm
działających w branży transportowej. Jej celem jest wspomaganie kierowców i pasażerów w trakcie
podróży, ułatwianie dostępu do pomocy technicznej, monitorowanie stanu pojazdu i poziomu jego
eksploatacji, a także pomaganie w zarządzaniu flotą.
Trip Assistance – usługa oferująca pomoc Call Center podróżującym. Dzięki niej mogą Państwo
m.in. znaleźć ważne podczas podróży miejsca (stacje paliwowe, noclegi, parkingi, punkty informacji
turystycznej), zarezerwować nocleg, skorzystać z pomocy w przypadku problemów technicznych
pojazdu.
Car Sharing – system wzajemnego użytkowania aut osobowych i dostawczych. Dzięki tej usłudze
mają Państwo możliwość odpłatnego udostępnienia swojego auta innym podróżującym.
Car Assistance – zautomatyzowany kalendarz obsługi auta. Usługa obejmuje takie udogodnienia, jak:
ubezpieczanie, badania techniczne, naprawy, przeglądy do wykorzystania przez warsztat lub samego
klienta.

UBI (Used Base Insurance) – usługa oferująca monitorowanie tego, jak użytkowane jest auto, za
pośrednictwem systemu pozwalającego na ocenę jazdy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów.
To rozwiązanie pozwala łatwiej uzyskać interesujące Państwa zniżki.
Zarządzanie mikroflotą – system pozwalający monitorować lokalizację pojazdu na mapie online,
tworzyć własne raporty o przebytych trasach i kontrolować zużycie paliwa, a także czas pracy
kierowców.

Podróże
Oferujemy Państwu usługi z zakresu pomocy w planowaniu podróży, rezerwacji noclegów,
znalezienia interesujących miejsc i ważnych punktów, a także organizowania dogodnych połączeń
komunikacyjnych. Służymy pomocą również w przypadku lokalizacji zagubionego bagażu.
Trip Planning – usługa, dzięki której mają Państwo możliwość zaplanowania podróży, pomagająca w
ustaleniu dogodnego terminu, zarezerwowania noclegu w korzystnej cenie, zaplanowaniu wycieczki
oraz miejsc, które warto odwiedzić czy aranżacji listy transferów biznesowych na całym świecie. O
wysoką jakość usługi zadba doświadczony planista.
Rezerwacje – pracownicy call center pomogą Państwu w rezerwacji: noclegów, lokali
gastronomicznych, dogodnych środków transportu, biletów na przejazd komunikacją publiczną, kart
wstępu na teren ośrodków kultury i innych atrakcji turystycznych. Dzięki usłudze mogą również
Państwo zorganizować sobie usługi pilotów i przewodników wycieczek.
Trip Assistance – dzięki tej usłudze mogą Państwo otrzymać poradę o tym, jak dotrzeć do
określonego miejsca, dostać mailem informacje o interesujących miejscach do zwiedzenia, panujących
na miejscu zwyczajach. W przypadku niebezpieczeństwa, nasz pracownik może zawiadomić służby
porządkowe, a także zorganizować pomoc prawną, medyczną czy konsularną. Usługa obejmuje
ponadto niezbędną pomoc drogową w razie problemów ze środkiem transportu.
Usługa lokalizacji bagażu – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pomożemy Państwu w
zlokalizowaniu zagubionego bagażu.

Rolnictwo
Usługi Diagomatic obejmują swoim zakresem również rolników i hodowców. Oferujemy
Państwu pomoc w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii rolniczych,
pozwalających na kontrolowanie upraw i hodowli zwierząt, eksploatacji maszyn oraz
lokalizacji trzody i sprzętu rolniczego.
Smart Agro – usługa pozwala na wykorzystanie czujników i urządzeń telemetrycznych w
uprawie i hodowli zwierząt. Dzięki niej mają Państwo możliwość zastosowania inteligentnych
rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W zakres usługi wchodzą:
optymalizacja ekonomiczna gospodarstw rolnych, zarządzanie czasem hodowców oraz
podnoszenie komfortu zwierząt hodowlanych.

Zarządzanie sprzętem rolniczym – oferujemy Państwu usługi z zakresu eksploatacji maszyn
rolniczych: kontrolowanie ich zużycia, monitorowanie czasu i zakresu pracy, a także
planowania zakupu. Doświadczenie naszych pracowników pozwala na dobieranie
najkorzystniejszych ofert.
Lokalizacja zwierząt hodowlanych – dzięki naszym usługom mogą Państwo tworzyć
wirtualne ogrodzenia dla zwierząt, monitorować wypas trzody, a także otrzymywać na
bieżąco informacje o ich lokalizacji. Inteligentne rozwiązania pozwalają na optymalizację
procesów hodowlanych.

Biznes
Diagomatic oferuje szeroki zakres pomocy dla klientów biznesowych. Wśród naszych usług
znajdą Państwo wspierające takie dziedziny prowadzenia działalności gospodarczej, jak:
zarządzanie pracownikami, organizacja transportu i zarządzanie flotą, pomoc techniczna w
delegacji oraz lokalizacja ładunków. Wszystko działa w oparciu o urządzenia telemetryczne,
czujniki instalowane w pojazdach, noszone przez pracowników, a także dołączane do maszyn
i ładunków.
Zarządzanie flotą – nasze usługi oferują lokalizację i nadzór flot pojazdowych w
przedsiębiorstwach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, pracownik call center
może monitorować trasę i stan techniczny pojazdów, czas i zakres pracy kierowców oraz
uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii. Usługa obejmuje dostosowane do
indywidualnych potrzeb wsparcie techniczne.
Zarządzanie pracownikami – dzięki nowoczesnym czujnikom mają Państwo możliwość
skuteczniejszego zarządzania kadrą, a także zapewnienia pomocy pracownikom. Nad jej
wysoką jakością czuwa wykwalifikowany specjalista z call center.
Lokalizacja
ładunków
–
stosowana
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technologia
umożliwia
Państwu monitorowanie lokalizacji ładunków oraz ich odnalezienie. Instalowane w paczkach
czujniki pomogą w ich odnalezieniu oraz zmniejszą znacznie ryzyko zagubienia przesyłki.

Zdrowie
Nasza oferta skierowana jest także do osób dbających o zdrowie. Dzięki innowacyjnym
technologiom możemy Państwu zapewnić dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc
medyczną oraz informację o stanie zdrowia.
Health Rate – usługa oferuje zdalny nadzór parametrów zdrowia. Dzięki naszym czujnikom
mogą się Państwo dowiedzieć o swojej kondycji fizycznej, zagrożeniach dla zdrowia,
zwiększyć efektywność treningów, monitorować poziom cukru i tkanki tłuszczowej, zmierzyć
ciśnienie krwi, odpowiednio zbilansować dietę czy też zbadać wytrzymałość organizmu.

Dostosowujemy naszą ofertę do Państwa wymagań, by zapewnić jak najwyższą jakość usług.
Zależy nam na Waszej satysfakcji i dobrej kondycji.

Turystyka
Wachlarz usług Diagomatic oferuje pomoc w zakresie sportu i turystyki. Dzięki naszym usługom
będziecie Państwo mogli skutecznie zaplanować wędrówkę i trasę, wypożyczyć sprzęt oraz uzyskać
pomoc w razie problemów. Dzięki naszym czujnikom zlokalizujecie Państwo sprzęt turystyczny oraz
członków Waszej wyprawy.

