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CO MOŻE ZYSKAĆ KLIENT?



System monitorowania pojazdów

Nowoczesny system monitorowania pojazdów:

• niskie koszty zakupu i utrzymania

• automatyczne wskazania pozycji, bez stałych czasów lub odległości 
między punktami

• prosty w obsłudze, nie wymagający dodatkowych osób do jego 
eksploatacji

• automatyczne raporty wysyłane na adres email

• niski pobór prądu w stanie czuwania



Obniżanie kosztów

o Samokontrola pracowników

o Obniżenie kosztów użytkowania pojazdów – kontrola prędkości, 

zmniejszenie zużycia sprzętu, zmniejszenie kosztów ubezpieczenia pojazdu

o Ograniczenie nieuzasadnionych wydatków – rozliczenie korzystania 

z pojazdu w dni wolne od pracy lub poza dozwolonym obszarem pracy

o Kontrola wykorzystania pojazdu – monitorowanie pozycji pojazdu, tras 

przejazdów, postojów, obecność w dozwolonej strefie lub wjazd do strefy zakazanej

o Monitorowanie tankowań i ubytków oraz kontrola spalania 
paliwa

o Weryfikacja czasu pracy kierowców – kontrola godzin rozpoczęcia i 

zakończenia pracy, czasu postojów, godzin realizacji zleceń itp.



Obniżanie kosztów
kontrola prędkości



Obniżanie kosztów
strefy



Obniżanie kosztów
paliwo



Logistyka

o Zwiększenie efektywności pracy ludzi – kontrola godzin pracy i 

przerw w pracy, tras przejazdów

o Zwiększenie efektywności wykorzystania pojazdów –
monitorowanie miejsca pracy sprzętu i czasu jego pracy, tras i czasów przejazdów

o Weryfikacja pracy kierowców – identyfikacja kierowców, kontrola 

eksploatacji pojazdu wg. Kierowcy

o Zarządzanie pojazdami – monitorowanie terminów pojazdu ( OC, AC, 

przeglądy )



Logistyka
trasy, postoje



Logistyka
raporty, zarządzanie pojazdami



Bezpieczeństwo*

o Kierowców – monitorowanie stanów alarmowych w pojeździ ( np. napadu, włamania)

o Ładunków – możliwość monitorowania np. przestrzeni ładunkowej, weryfikacja

dynamiki jazdy kierowcy

o Pojazdów – możliwość monitorowania zdarzeń w pojeździe (  zapłon, zasilanie, alarm, 

przekroczenie prędkości, wjazdu/wyjazdu ze strefy, jazda bez identyfikacji kierowcy )

o Raporty ze stanów alarmowych – wysyłane do systemu lub SMSem na 2 

dowolne numery telefonów komórkowych

* O ile określone funkcje zostaną udostępnione przez Administratora usługi i zostaną 
skofigurowane w pojeździe



Bezpieczeństwo*
monitorowanie zdarzeń



Bezpieczeństwo*
monitorowanie alarmów



Funkcjonalność

o Niskie koszty zakupu i eksploatacji systemu – np. automatyczne i 

cykliczne raporty

o Łatwa, intuicyjna obsługa

o Pełny dostęp do lokalizacji pojazdów, danych, raportów i 
zestawień

o Programowalność i obsługa systemu przez klienta – dostęp do 

danych i systemu przez strony www



Funkcjonalność
dostęp do danych, raporty


