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Wprowadzenie
Wiele napisano na temat korzyści płynących 
z telematyki dla przedsiębiorstw i właścicieli 
firm, ale lokalizacja pojazdów to również 
cenne wsparcie dla osób, które prowadzą 
ciężarówki, vany lub inne pojazdy firmy.  

Nie jest to system nadzoru wdrażany  
w celu karania pracowników, przedstawiamy 
cztery sposoby, dzięki którym monitorowanie 
pojazdów może pomóc kierowcom 
doskonalić swoje umiejętności, chronić ich 
przed fałszywymi skargami i zapewnić im 
bezpieczeństwo na drogach.  
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• Monitorowane są prędkość - hamowanie  
i przyspieszanie, aby pomóc stworzyć flotę  
z najbezpieczniejszymi kierowcami.  

• Lokalizacja GPS w czasie rzeczywistym 
-  W razie wypadku namierzanie GPS może 
nawet zapewnić szybkie dotarcie pomocy.  

• Stan pojazdu - Dzięki narzędziom do 
zarządzania flotą dostępnym w większości 

systemów lokalizacji pojazdów, pojazdy 
te są bezpieczniejsze w prowadzeniu, 
ponieważ monitoruje się styl jazdy i ustawia 
się przypomnienia o terminach przeglądów  
i napraw, dzięki czemu pojazdy 
utrzymywane są w dobrym stanie 
technicznym. W interesie wszystkich, 
zwłaszcza kierowców, jest to, aby pojazdy 
firmy były bezpieczne i na bieżąco 
poddawane rutynowym przeglądom.  

Zwiększone bezpieczeństwo 
osobiste
Firmy wykorzystujące telematykę przekazują 
sygnał, że jako firma poważnie podchodzą do 
kwestii bezpieczeństwa, co może być tylko 
korzystne dla kierowcy.

„Dzięki systemowi śledzenia 
Quartix mogę dotrzeć do 
punktu przez aplikację 
telefoniczną” 
Derek Barnes
Advanced Timber Harvesters
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„Teraz kiedy nasi pracownicy 
przynoszą karty czasu pracy 
i arkusze pracy, możemy 
potwierdzić te informacje, 
korzystając z systemu 
lokalizacji pojazdów”  
Tom Benoit 
Rocky Branch Contractors
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Odpowiedzialne działania 
i zweryfikowane godziny 
pracy
Kiedy narastają problemy koncentrujące 
się wokół arkuszy czasu pracy, faktur lub 
jazdy poza godzinami pracy, dane z systemu 
monitorowania pojazdów mogą pomóc 
je rozwiązać, zanim staną się poważnym 
problemem.    

• Uczciwa zapłata za paliwo i pracę  
w godzinach nadliczbowych - Codzienne 
arkusze czasu pracy mogą zweryfikować, 
kiedy kierowca dotarł do klienta i kiedy 
wyjechał, rozstrzygając wszelkie spory 
dotyczące faktur lub płatności. W przypadku 
korzystania przez firmę z systemu 
monitorowania pojazdów, kierowcy mogą 
być pewni, że zostaną odpowiednio opłaceni 
za swój czas.  
 

• Udokumentowane użytkowanie pojazdu - 
Jeśli pojazdy nie mają być używane  
w określonych godzinach, raporty  
z przejazdów mogą stanowić dowód na 
to, że kierowca przestrzegał zasad.  Aby 
zagwarantować, że pojazdy nie wjeżdżają 
na określone obszary lub ich nie opuszczają, 
można skonfigurować tzw. geostrefy w celu 
powiadamiania menedżerów o wszelkich 
nadzwyczajnych przejazdach w czasie 
rzeczywistym, dzięki czemu kierowcom 
nie będzie się przeszkadzać w innych 
przypadkach. 
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„Byłem w stanie pomóc 
organom ścigania na miejscu 
zdarzenia, aby pomóc 
w ustaleniu przyczyny 
wypadku, poprzez przyjrzenie 
się prędkości, pozycji i 
hamowaniu ciężarówki  
w czasie wypadku.”
Derek Barnes 
Advanced Timber Harvesters
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Ochrona przed fałszywymi 
zarzutami
Innym sposobem, w jaki kierowcy mogą 
skorzystać z możliwości, jakie daje 
monitorowanie pojazdów, jest sytuacja, w której 
dochodzi do roszczeń lub pozwów sądowych 
spoza firmy.  

• Obiektywne dane - Wypadki się 
zdarzają, ale z telematyką istnieje 
bezstronne źródło informacji na temat 
tego, co faktycznie się wydarzyło. 

• Unikaj bezpodstawnych oskarżeń - 
Jeśli pojawi się zgłoszenie dotyczące 
przekroczenia prędkości lub ostrego 
hamowania przez kierowcę lub innego 
zarzutu, telematyka może chronić go 
przed fałszywym oskarżeniem.  Można 
udowodnić, z jaką prędkością jechał,  
a w skrajnych przypadkach, że w ogóle 
nie było go w danej okolicy.



Korzyści płynące z monitorowania pojazdów dla kierowców

6

• Analiza stylu jazdy - Zaznaczone są 
obszary, w których kierowca może 
doskonalić swoje umiejętności i można 
lepiej się im przyjrzeć. Quartix zamieszcza 
te informacje za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej, która może być udostępniana 
samym kierowcom, co oznacza, że 
jeszcze szybciej można zobaczyć wyniki 
prowadzenia pojazdu, które wymagają 
uwagi.

 
 

• Wgląd, który można wykorzystać - 
Skoncentrowanie się na problematycznych 
obszarach może szybko doprowadzić 
do lepszych wyników w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze.  Kierowcy mogą 
nawet zobaczyć swoje postępy w czasie 
poprzez zestawienie stylu jazdy, które 
porównuje ich z innymi kierowcami w firmie.
Wiele firm decyduje się nagradzać swoich 
najlepszych kierowców lub tych, którzy 
zrobili największe postępy, za oszczędności, 
które przynieśli firmie, a wszystko to  
w oparciu o informacje zebrane przez 
system telematyczny.

Trening stylu jazdy
Aby pomóc kierowcom w bardziej efektywnym 
wykorzystaniu paliwa, musisz wiedzieć, jak 
jeżdżą.

Dane zbierane przez system telematyczny 
są bogatym źródłem informacji zwrotnych 
dla kierowcy na temat jego indywidualnych 
wyników w prowadzeniu pojazdu.
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„Potrafię stwierdzić, kiedy 
nasi kierowcy mają zbyt 
długie przestoje i pomóc im to 
poprawić” 
Denise Quintana Brito
A-Kwik Tow 

„Jestem w stanie zidentyfikować 
kierowców, którzy nie dorównują 
innym”  
Derek Barnes
Advanced Timber Harvesters
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Lokalizacja pojazdów  
z systemem Quartix
Monitorowanie pojazdów firmy Quartix jest 
skutecznym i ekonomicznym sposobem na 
zagwarantowanie, że kierowcy będą korzystać  
z tych i innych możliwości.  Lokalizacja 
pojazdów w czasie rzeczywistym, arkusze 
czasu pracy, raporty z przejazdów, geostrefy 
i aplikacja mobilna, pozwalają na utrzymanie 
łączności firmy z pojazdami, co gwarantuje 
ochronę i bezpieczeństwo kierowców.  

System Quartix wybrało niemal 13 000 
firm, ponieważ oferuje:  

• wgląd w ruchy pojazdów, wykorzystanie 
silnika, zachowanie kierowcy i zużycie 
paliwa 

• wielowarstwowe opcje cenowe, 
które pozwalają na wybór poziomu 
funkcjonalności, którego potrzebują 

• krótsze umowy niewymagające 
długoterminowych zobowiązań 

• umowy nieodnawialne automatycznie 

• obsługę klienta przez ekspertów 
zaangażowanych w osiągnięcie przez 
niego sukcesu

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.quartix.com, wyślij wiadomość 
e-mail na adres biuro@quartix.com lub zadzwoń pod numer +48 22 116 57 33.

“Zainstalowanie systemu 
Quartix zapewniło naszym 
pracownikom bezpieczeństwo  
i wydajność, co jest korzystne  
z punktu widzenia obsługi 
klienta, zużycia pojazdów  
i wyników finansowych”
Misty Absher
Greenridge Landscaping 


