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Jedna aplikacja. Wszystkie pojazdy.
Dropie może obsłużyć każdy rodzaj pojazdów elektrycznych i spalinowych.
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dropie
Dropie działa wszędzie.
Usługa działa wszędzie tam gdzie występuje zasięg komórkowy
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Select

Hulajnoga Xiaomi

591 m 80 %

ul. R. Dmowskiego 123, Wrocław, Polska

za 1 minutę za start za pauzę

0,50 zł 3,50 zł 2,30 zł
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Dropie obsłuży Twoją flotę niezależnie  
czy posiadasz jeden czy wiele pojazdów

Dowolna  
liczba urządzeń.

Select

Select
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12

Kia Stinger GT 3.0

Moc: 350km Napęd: 4x4 Miejsca: 4

Wynajmij od 255 zł

Dodatkowo wyposażony w fotelik dla dziecka

Dodatkowo wyposażony w uchwyty na rower
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Obsługa prywatnych pojazdów

Zdalne zarządzanie i monitorowanie

Możesz podpiąć swój prywatny pojazd do 
Dropie aby go śledzić zarządzać nim oraz
monitorować jego stan.

Możesz zdalnie włączać i wyłączać swoje 
pojazdy, monitorować co dzieje się z
urządzeniem, sprawdzać lokalizację, stan 
baterii, zasięg.

Główne funkcjonlaności Dropie.
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Główne funkcjonlaności Dropie.

Alarm zdarzeń

Bonusy za parkowanie w wyznaczonych strefach

Dropie może wysyłać automatyczne powiadomienia zależne 
od niskiego poziomu baterii, awarii, przewrócenia się pojazdu, 
dużego przeciążenia, opuszczenia lub wjazdu do danej
strefy.

Funkcjonalność stref została zaprojektowana tak aby wyznaczone 
obszary wyłączyć z możliwości korzystania z usługi, powiadamiać 
kiedy pojazd znajdzie się w zakazanej strefie. Za korzystanie z 
pojazdów w strefach premiowanych przysługują dodatkowe 
bonusy.



 Strefa premiowana!

Zakończenie przejazdu tutaj zostanie 
nagrodzone dodatkowymi punktami!
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Przydzielanie pojazdów do stref

Zasilanie awaryjne

Otwarta architektura

Aplikacja pozwala kontrolować jakie urządzenia mogą 
poruszać się w obrębie danej strefy, np. uczelnia podłącza 
hulajnogi dostępne dla studentów tylko w obrębie 
kampusu, rodzic oznacza strefy, w których dziecko może 
poruszać się hulajnogą lub rowerem elektrycznym.

Moduły, których używa Dropie mają zasilanie awaryjne. 
Pomimo wyczerpania baterii Twoje pojazdy są nadal 
widoczne w panelu administracyjnym. Możesz je zlokalizować 
nawet kilka dni po rozładowaniu akumulatora pojazdu.

Architektura aplikacji jest elastyczna i otwarta na integrację 
z innymi rozwiązaniami. Platforma została stworzona w taki 
sposób aby szybko dopasowywać się do potrzeb rynkowych, 
jesteśmy w stanie dostosować funkcjonalności do potrzeb 
klientów.
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Praktyczne zastosowanie.

Otwarcie własnej floty

Możesz otworzyć swoją flotę zaczynając od kilku urządzeń w dowolnej lokalizacji. Urządzenia 
po wyposażeniu przez dostarczony przez nas moduł są gotowe do wynajmowania.  
 
W miejscowości turystycznej Chałupy w sezonie letnim jest jedna wąska ulica, którą odbywa 
się cały ruch często występują tam korki. Pan Oskar stwierdził, że zacznie wynajmować 
hulajnogi dla turystów chcących szybko i wygodnie przemieszczać się po półwyspie helskim.  
 
Zakupił 5 sztuk hulajanóg, zainstalował dostarczone moduły i wystawił swoje urządzenia na 
ulicę. W panelu administracyjnym dodał strefy, w którym można rozpocząć oraz zakończyć 
przejazd, ustalił stawki za odblokowanie urządzenia oraz za 1 minutę jazdy. Pan Oskar 
otrzymuje powiadomienia kiedy hulajnogi wymagają naprawy, ładowania lub obsługi,  
śledzi na bieżąco swoje pojazdy i zarządza swoją flotą zarabiając podczas sezonu letniego.
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Praktyczne zastosowanie.

Wynajmowanie prywatnych pojazdów

Możesz otworzyć swoją flotę zaczynając od kilku urządzeń w dowolnej lokalizacji. Urządzenia nie wymagają 
wyposażania ich w moduł są gotowe do wynajmowania po dodaniu ich w panelu administracyjnym.  
 
W miejscowości Wrocław Pan Jakub chciałby korzystać w niektóre dni czy weekendy z elektrycznego motocykla 
crossowego. Sam zakup pojazdu jest dość wysokim kosztem, więc Pan Jakub chciałby zaoszczędzić i zwrócić 
sobie koszta wynajmując od czasu do czasu pojazd. Pan Jakub stwierdził, że zacznie wynajmować motocykl 
elektryczny dla osób chcących spróbować pojeździć na motocross elektrycznym popołudniami w podmiejskim 
lesie lub zabierając pojazd na weekend w góry. Zakupił motocykl, w panelu administracyjnym dodał punkt 
odbioru oraz zwrotu pojazdu, ustalił wysokość kaucji oraz ustalił stawki za odblokowanie urządzenia oraz za 1 
minutę/dzień wynajmu, oznaczył terminy, w których chciałby wynajmować swój pojazd. Pan Jakub otrzymuje 
powiadomienia kiedy użytkownicy chcą zarezerwować i wynająć jego pojazd, może łatwo potwierdzać lub 
odwoływać rezerwacje.  
 
Po zaakceptowaniu rezerwacji w wyznaczonym terminie i godzinie pod podanym przez Pana Jakuba adresie 
pojawia się klient po odbiór urządzenia. Kaucja w postaci blokady środków na karcie klienta zostaje zrealizowana. 
Po wyznaczonym terminie i godzinie klient pod wskazany adres zwraca urządzenie. Pan Jakub zajmuje się  
w między czasie ładowaniem oraz obsługą pojazdu.
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