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Dobry system monitorowania pomoże Ci w: 

 zarządzaniu pojazdami i ich rozdysponowaniu

 poprawie wydajności

 obniżeniu kosztów paliwa, utrzymania pojazdów i  
 personelu

 zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa

 zmniejszeniu liczby pracowników administracyjnych i  
 zastąpieniu arkuszy czasu pracy 

 podniesieniu jakości obsługi klienta i reputacji marki  

Koszt systemu lokalizacji pojazdów może się 
szybko zwrócić dziesięciokrotnie, jeśli dostrzeże się 
te korzyści. Więc zamiast szukać najlepszej oferty, 
wybierz system, który zapewni zwrot z inwestycji. 
Szukaj wersji demonstracyjnych i bezpłatnych wersji 
próbnych, dzięki którym naprawdę zrozumiesz, jakie 
informacje możesz pozyskać z systemu i jak łatwo 
jest z niego korzystać. Przeczytaj rekomendacje 
przedstawione przez firmę i porozmawiaj z jej 
przedstawicielami – gdyż bardzo istotne jest by 
wybrać firmę, która będzie Cię wspierać.

Poniższe wskazówki pomogą Ci wybrać niezawodny 
system lokalizacji GPS z najbardziej wartościowymi 
i istotnymi funkcjami raportowania. Dzięki 
informacją zawartym w tym przewodniku, będziesz 
w stanie zadać dostawcom właściwe pytania, 
dzięki którym będziesz w stanie zdecydować, który 
system monitorowania floty jest odpowiedni dla 
Twojej firmy.

“Gdyby system lokalizacji GPS 
pomógł Ci przyjąć więcej zleceń w 
tygodniu, a płatności za nadgodziny 
mogłyby zostać zmniejszone o 
kilka godzin - jaki byłby Twój zysk w 
przeliczeniu na pracownika”.

Gdy firma musi zarządzać wieloma pojazdami i kierowcami w różnych 
lokalizacjach, popularnym narzędziem służącym do poprawy produktywności 
pracowników są systemy telematyczne. Ale co sprawia, że system monitorowania 
jest dobry? Właściwy system monitorowania nie tylko wskaże Ci, gdzie znajdują 
się Twoje pojazdy, ale dostarczy informacji, które są bezpośrednio związane z 
prowadzoną przez Ciebie działalnością. 

A buyers guide to 
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Które raporty będą mi potrzebne 
do poprawy wydajności i 
zmniejszenia kosztów działalności?
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Dane powinny być dostępne dla każdego zespołu, z 
możliwością wnikliwej analizy poszczególnych osób 
lub grup kierowców i tworzenia niestandardowych 
raportów. Jeśli menedżerowie są często poza 
biurem, przydatną funkcją może być również 
dostęp do raportów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz na urządzeniu mobilnym.  

Przydatne funkcje systemu lokalizacji:
 Raporty dostępne dla wszystkich zespołów 

 Możliwość wnikliwej analizy danych według   
 grup

 Raporty dostosowane do potrzeb Twojej firmy 

 Dostęp do raportów przez e-mail  

 Aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do   
 danych poza siedzibą firmy

Jeśli w systemie lokalizacji dostępne są interfejsy 
API, można wprowadzić wszystkie te cenne raporty 
do własnych systemów, w tym listy płac, pozwalając 
pracownikom skupić się na swojej pracy, a nie na 
biurokracji. 

Lista kontrolna -  poprawa  
wydajności i obniżenie kosztów:

 Arkusze czasu pracy kierowcy z czasem   
 przyjazdu i odjazdu 

 Automatyczne powiadomienia o opóźnionym   
 przyjeździe / zbyt wczesnym odjeździe. 

 API do własnych systemów 

System lokalizacji, który generuje dokładne arkusze czasu pracy, wraz z 
informacją o opóźnionym przyjeździe na miejsce i wcześniejszym odjeździe, 
ograniczy liczbę nieuzasadnionych roszczeń z tytułu nadgodzin i zagwarantuje, 
że Twoi klienci będą rozliczani za odpowiednie godziny pracy. Ta wiedza nie tylko 
weryfikuje przepracowane godziny, ale również umożliwia przemyślane składanie 
ofert na nowe projekty. 

„Dla nas jest idealny, ponieważ pozbyliśmy się pracy związanej z kartami ewidencji czasu pracy. 
Nasi pracownicy nie muszą wykonywać pracy papierkowej; korzystamy z codziennych raportów 
e-mailowych, aby rejestrować godziny pracy spędzone na miejscu i obliczać na ich podstawie 
wynagrodzenie. Dzięki systemowi zdecydowanie oszczędzamy pieniądze”,   
twierdzi Pauline Brett, kierowniczka biura w firmie Ellenby Construction. 
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Które raporty mogą pomóc w 
określeniu działań niezbędnych 
do obniżenia kosztów paliwa? 
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Alerty geofencingu do sygnalizowania 
nieautoryzowanych przejazdów i nieuzasadnionego 
użycia paliwa pomogą Ci obniżyć te koszty. 

Raporty, które monitorują codzienne trasy i oceniają 
styl jazdy, mogą również mieć pozytywny wpływ 
na koszty paliwa, poprzez zwrócenie uwagi na 
niepotrzebne kilometry, nadmierną pracę na biegu 
jałowym oraz zbyt gwałtowne przyspieszanie lub 
hamowanie. Pomaganie kierowcom w poprawie 
stylu jazdy może znacznie obniżyć koszty paliwa; 
utrzymanie dobrego wyniku w jeździe pozwala 
zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 25% (Frost i 
Sullivan 2015).   

Aby pomóc kierowcom w bardziej efektywnym wykorzystaniu paliwa, musisz 
wiedzieć, jak jeżdżą. Dla oceny efektywności paliwowej floty ważne są raporty 
dotyczące przebiegu i zużycia paliwa.  

Lista kontrolna - obniżenie kosztów 
paliwa:

 Raporty z przebiegu 

 Raporty dotyczące zużycia paliwa 

 Analiza stylu jazdy  

 Pomiary przyspieszenia i hamowania

 Czas pracy na biegu jałowym

 Alerty geofencingu  

 Raporty z dziennych tras przejazdów
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Jakie inne informacje o flocie mogą 
pomóc w zmniejszeniu wysokich 
kosztów ogólnych? 
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Niektóre systemy monitorujące Twoją flote pozwolą 
Ci na ustawienie przypomnień o przeglądach i 
serwisowaniu pojazdu, dzięki czemu każdy przestój 
będzie mógł być dokładnie zaplanowany. 

Dobry system lokalizacji pomoże Ci planować, 
reagować i weryfikować. Jak opisuje Matt O’Conner, 
dyrektor zarządzający w John O’Conner Grounds 
Maintenance, 

Jedną z funkcji, na którą należy zwrócić uwagę, 
przy wyborze odpowiedniego systemu do 
lokalizacji na żywo jest możliwość łatwej i szybkiej 
identyfikacji pojazdu znajdującego się najbliżej 
danego kodu pocztowego, dzięki czemu można 
optymalnie reagować na pilne zgłoszenia w czasie 
rzeczywistym.

Lista kontrolna - zwiększanie 
wydajności i redukcja kosztów:

 Pulpity wskazujące wykorzystanie  

 Przypomnienia o przeglądach  

 Przypomnienia o ubezpieczeniach 

 Możliwość wskazania pojazdów znajdujących   
  się najbliżej danej lokalizacji 

Raporty dotyczące wykorzystania pojazdów w czasie rzeczywistym pozwalają 
zmniejszyć liczbę pojazdów niewykorzystanych i zredukować niepotrzebne 
koszty. Utrzymanie floty w ruchu zwiększy Twoją zdolność do realizacji projektów 

“Funkcja lokalizacji pojazdów pozwala przejąć 
kontrolę nad flotą, poprawić wydajność 
eksploatacyjną oraz zarządzać kosztami, 
bezpieczeństwem i czasem”.
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W jaki sposób system lokalizacji 
na żywo będzie pomagał 
moim kierowcom i poprawi ich 
bezpieczeństwo?
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System, który tworzy rankingi kierowców i 
zestawienia wyników w stylu jazdy, może stanowić 
podstawę systemów motywacyjnych, np. za 
wzorowe zachowanie podczas jazdy, najskuteczniej 
poprawiony styl jazdy lub terminową realizację 
większości zleceń. Czasami kierowcy mogą 
uzyskać dostęp do swoich własnych danych z 
monitorowania i wyniku z jazdy za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej systemu. Dzięki temu mogą 
uzyskać użyteczne informacje zwrotne na temat 
swoich codziennych wyjazdów, umożliwiając im 
przejęcie kontroli nad własnymi postępami. 

Jeśli Twoi pracownicy jeżdżą w długie trasy 
na miejsce pracy, system, który szczegółowo 
określa długość podróży i czas jej trwania, 
pomoże zapewnić im odpowiedni odpoczynek. 
Dobry system monitorowania zagwarantuje, że 
Twoi pracownicy będą również objęci ochroną 
w przypadku fałszywych roszczeń dotyczących 
prowadzenia pojazdu lub niepunktualnego 
przyjazdu na miejsce.

Lista - szkolenie kierowców:
Rankingi dla systemów motywacyjnych 

 Wyniki stylu jazdy 

 Udostępnienie kierowcom wglądu w osobiste   
 postępy  

Dziennik czasu jazdy i godzin pracy

Biznes to konkurencja a dla rozwoju firmy kluczowe znaczenie ma utrzymanie 
kosztów działalności na niskim poziomie i zapewnienie konkurencyjnych 
ofert cenowych. Zachowanie i bezpieczeństwo Twoich kierowców na 
drogach to również istotny aspekt wpływający na reputację marki. Podziel 
się z pracownikami tymi motywacjami i zachęcaj ich do korzystania z funkcji 
lokalizacji GPS.
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Czy mogę skorzystać z systemu  
w ramach jazdy próbnej?
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W najlepszym przypadku można przetestować 
system na tyle długo, aby zaznajomić się z 
interfejsem i zobaczyć, jakie przyniesie korzyści 
Twoim pracownikom i jak usprawni pracę, 
pomagając Ci w podjęciu decyzji. 

Przed zarejestrowaniem się można skontaktować 
się z personelem, zrozumieć podejście firmy 
do obsługi klienta i zapoznać się z pomocą 
techniczną, którą oferuje klientom. Zamiast 
porównywania cen, zwróć uwagę na następujące 
obszary, aby znaleźć opcję, która jest najlepsza dla 
Twojej firmy. 

Wypróbuj system

Czy jest łatwy w obsłudze? 

 Czy łatwo jest znaleźć potrzebne dane?

Czy Twoi pracownicy uważają te informacje za   
 przydatne?

Zrób rozeznanie 

Czy dostawca dysponuje pozytywnymi    
 doświadczeniami swoich klientów?

Czy ma klientów podobnych do Twojej firmy?

Czy dostawca systemu zdobył uznanie za   
 jakiekolwiek osiągnięcia?

Skontaktuj się z firmą

Jak szybko reagują?

Czy czujesz wsparcie personelu?

 Czy potrafią odpowiedzieć na wszelkie Twoje   
 pytania techniczne?

Porównaj cały pakiet

 Jak wygląda instalacja?

 Jakie wsparcie jest zawarte w pakiecie?

Czy opcje płatności i umowy odpowiadają 
Twoim potrzebom?

Po znalezieniu systemu lokalizacji, który spełnia Twoje potrzeby, nie zapomnij 
wziąć pod uwagę firmy, w którą inwestujesz. Wielu dostawców usług oferuje 
wypróbowanie swojego systemu, czy to w formie bezpłatnej wersji próbnej, czy 
też w wersji online. 

www.quartix.com/pl
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Uzasadnienie inwestycji w 
system lokalizacji GPS
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Tak długo, jak jesteś pewien, że wybrany przez 
Ciebie system pozwoli zaoszczędzić pieniądze 
firmy w dłuższej perspektywie czasowej i poprawi 
wydajność, podpisanie krótkoterminowej umowy na 
12 miesięcy nie jest obarczone ryzykiem. 

Aby przedstawić potencjalne oszczędności 
w odpowiedniej perspektywie, zadaj sobie 
następujące pytanie: “Gdyby system lokalizacji 
GPS pomógł Ci przyjąć więcej zleceń w tygodniu, 
a płatności za nadgodziny mogłyby zostać 
zmniejszone o kilka godzin - jaki byłby Twój zysk na 
pracownika”.

Nie jest trudno dostrzec, jak niewielka opłata 
miesięczna może skutkować dużym przychodem 
na kierowcę. Jeśli skupisz się na stylu jazdy i 
wyeliminujesz zużycie paliwa do celów prywatnych, 
na przykład o 10%… na zwrot z inwestycji nie trzeba 
będzie długo czekać. 

System lokalizacji pojazdów Quartix, umowy krótkoterminowe i odnawialne 
oferują optymalną elastyczność klientom - w przypadku zmiany liczby pojazdów, 
nie są związani przez kilka lat. Dysponując flotą ponad 40 pojazdów, można 
również skorzystać ze specjalnych stawek i umów długoterminowych. Zwróć 
uwagę na warunki umów dotyczących śledzenia pojazdów i upewnij się, że je 
rozumiesz, zanim podejmiesz zobowiązanie.

wzrost ogólnej 
wydajności o 

15%
zmniejszenie 
liczby godzin  

nadliczbowych o 

15%

wzrost
wykorzystania 

pojazdów o 

20%

spadek 
całkowitej liczby  
przejechanych  
kilometrów o 

20%

zmniejszenie zużycia 
paliwa o 

25%

*Frost & Sullivan 2015
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Aby dowiedzieć się, jak Quartix może pomóc Twojej firmie odwiedź stronę 
internetową www.quartix.com/pl napisz na adres biuro@quartix.com, lub zadzwoń 
pod numer +48 22 116 57 33.
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