AVTO EVIDENCA

aCar

Auto Care

Auto Log

Carango

Car Costs Complete

možnost izvoza/uvoza podatkov ✓

✓

✓

✓

✓

ima widget ✓

✗

✗

✗

✗

poročila ✓

✓

✓

✓

✓

delna, samo merske enote

✓

✓

✓

beleženje podatkov za več avtov ✓

✓

samo plačljiva različica

✓

✓

oglasi ✗

✗

✓

✗

✗

beleženje porabe ✓

✓

✓

✓

✓

beleženje servisnih posegov ✓

✓

✓

✓

✓

brezplačen

brezplačen (z oglasi), manj kot
1 evro za polno različico

brezplačen, dober evro za pro
različico

brezplačen, okoli 2 evra za
različico brez oglasov, z widgetom
in možnostjo opomnikov

Don Wise III, dosegljiv na
https://play.google.com/store

Eageri Apps, http://eageriapps.
zxq.net, dosegljiv na https://
play.google.com/store

Rafael Chagas, dosegljiv na
https://play.google.com/store

Alexander Tartar, http://www.
inthotels.com/dev/android/
carcosts/, dosegljiv na https://
play.google.com/store

Preprosto sprotno vpisovanje
podatkov, pregleden vmesnik,
možna delna lokalizacija
(merske enote), poročila,
možnosti izvoza in varovanja
podatkov.

Preprosto sprotno vpisovanje
podatkov, pregleden vmesnik,
možna lokalizacija (merske
enote, valuta), vesten
(opomniki), poročila, možnosti
izvoza in varovanja podatkov.

Preprosto sprotno vpisovanje
podatkov, možna lokalizacija
(merske enote, valuta), vesten
(opomniki), poročila, možnosti
izvoza in varovanja podatkov.

Natančen, vesten (opomniki),
preprosto sprotno vpisovanje
in posodabljanje podatkov,
možnosti izvoza in varovanja
podatkov, možna lokalizacija
(merske enote, valuta).

Premalo prilagoditev, nima
widgeta, nima opomnikov.

Premalo prilagoditev, preproste
beležke, nima widgeta,
plačljivost dodatnih funkcij.

Premalo prilagoditev, manj
pregleden vmesnik, preproste
beležke, nima widgeta,
plačljivost dodatnih funkcij.

Plačljivost dodatnih funkcij,
veliko začetnega dela in
nepreglednost, nima widgeta.

Cars Manager

Fuel log

My Car

uCar

✗

✓

✓

✓

✗, v brezplačni različici

✗

✗

✓

poročila ✓

✓

✓

✓

✓

možnost lokalizacije (vsaj merske ✓
enote in valuta)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

možnost lokalizacije (vsaj merske ✓
enote in valuta)

cena: brezplačen (z oglasi), okoli pet
evrov za odklep vseh možnosti
spletni naslov: www.zonewalker.com,
dosegljiv na https://play.
google.com/store
za: Preprosto sprotno vpisovanje
podatkov, pregleden vmesnik,
možna lokalizacija (merske
enote, valuta), vesten
(opomniki), poročila, možnosti
izvoza in varovanja podatkov.
proti: Plačljivost dodatnih funkcij.

Car Maintenance
Reminder
možnost izvoza/uvoza podatkov ✓
ima widget ✗

beleženje podatkov za več avtov ✓ (plačljiva različica)

✓, v brezplačni različici

✓

✗

✗

beleženje porabe ✓

oglasi ✗

✓

✓

✓

✓

beleženje servisnih posegov ✓

✓

✗

✓

✓

brezplačen, okoli 2 evra
za različico brez oglasov,
z widgetom in možnostjo
opomnikov

brezplačen, okoli 2 evra za
naprednejšo različico

brezplačen

brezplačen

PSV Software, dosegljiv na
https://play.google.com/store

Simon Morgenthaler, dosegljiv
na https://play.google.com/
store

Jan Dorazil, dosegljiv na
https://play.google.com/store

Uhuru labs, www.uhurulabs.
com, dosegljiv na https://play.
google.com/store

Natančen, vesten (opomniki),
preprosto sprotno vpisovanje
in posodabljanje podatkov,
možnosti izvoza in varovanja
podatkov, možna lokalizacija
(merske enote, valuta).

Natančen, preprosto sprotno
vpisovanje in posodabljanje
podatkov, možnosti izvoza in
varovanja podatkov, možna
lokalizacija (merske enote,
valuta).

Cena, natančen, vesten
(opomniki), preprosto sprotno
vpisovanje in posodabljanje
podatkov, možnosti izvoza in
varovanja podatkov, možna
lokalizacija (merske enote, valuta).

Natančen, preprosto sprotno
vpisovanje in posodabljanje
podatkov, možnosti izvoza in
varovanja podatkov, možna
lokalizacija (merske enote,
valuta).

Plačljivost dodatnih funkcij,
veliko začetnega dela in
nepreglednost, nima widgeta.

Plačljivost dodatnih funkcij,
nima opomnikov, nima
widgeta.

Nima widgeta.

Nedelovanje widgeta, nima
opomnikov, (pre)dolga pot
za vpis podatkov posamezne
kategorije.

cena: brezplačen (lite različica), evro
in pol (pro različica)

spletni naslov: www.cooloy.com, dosegljiv
tudi na https://play.google.
com/store
za: Natančen, vesten (opomniki),
preprosto sprotno vpisovanje
in posodabljanje podatkov,
možnosti izvoza in varovanja
podatkov, možna lokalizacija
(merske enote, valuta), opomniki.
proti: Plačljivost dodatnih funkcij,
veliko začetnega dela in
nepreglednost, nima widgeta.
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