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Wprowadzenie
Inteligentna technologia stała się 
wszechobecna w naszym życiu, ponieważ 
zapewnia wygodę i oszczędność. 

W pracy prawdopodobnie używasz  
swojego smartfona do kontaktowania się  
z pracownikami i klientami, kiedy jesteś  
w trasie, zamawiania materiałów poza 
biurem, a czasem robienia zdjęć swoich 
projektów przed i po ich wykonaniu. Istnieją 
aplikacje do identyfikacji nieznanych roślin, 
jak również inteligentne systemy nawadniania, 
które optymalizują zużycie wody w oparciu 
o prognozę pogody lub poziom wilgotności 
gleby. Dla architektów krajobrazu lokalizacja 
pojazdów GPS to kolejna inteligentna 
technologia, która może przynieść korzyści 
firmie, klientom i pracownikom.

Jej istotą jest monitorowanie pojazdów  
w czasie rzeczywistym lub przez określony 
czas, co pozwala architektom krajobrazu 
skupić się na pracy, bez odciągania uwagi 
przez pracowników biurowych, którzy pytają 
ich o to, gdzie są i jak długo tam jeszcze będą. 
Dodatkowo niektóre rozwiązania do lokalizacji 
pojazdów umożliwiają również dostęp do 
arkuszy czasu pracy online, dziennych 
raportów o trasach, analizy bezpieczeństwa 
jazdy i narzędzi do monitorowania prac 
konserwacyjnych. Te funkcje mogą poprawić 
produktywność, finanse i bezpieczeństwo 
Twojej firmy. 

Czytając ten przewodnik dowiesz się, jak 
potężnym narzędziem do obniżania kosztów 
i zwiększania wydajności może być system 
monitorowania pojazdów.
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• Optymalizacji trasy – rozwiązywanie 
problemów związanych z większą liczbą 
zleceń dziennie i minimalizowanie 
kosztów paliwa poprzez optymalizację tras 
przejazdu między lokalizacjami, co skraca 
czas spędzony w drodze na rzecz czasu 
spędzonego na wykonywaniu pracy. 

• Przydziale personelu – prowadzenie prac 
zgodnie z harmonogramem nawet wtedy, 
gdy pracownicy zgłaszają zwolnienie 
lekarskie lub gdy potrzebna jest dodatkowa 
pomoc, ponieważ wiesz, gdzie dokładnie 
znajdują się Twoi pracownicy, aby w razie 
potrzeby przenieść ich w inne miejsce. 

• Przypomnieniach dotyczących przeglądów 
i konserwacji – unikanie nieoczekiwanych 
przestojów poprzez monitorowanie 
użytkowania pojazdu i zadbanie o to, aby 
przeglądy konserwacyjne i certyfikacyjne 
były przeprowadzane we właściwym 
momencie. 

 

• Osiągnięciu zadowolenia klienta – lepsze 
szacowanie czasu przyjazdu poprzez 
monitorowanie postępów pojazdów w ciągu 
dnia; sprawdzenie, czy regularna pielęgnacja 
trawnika została przeprowadzona zgodnie 
z harmonogramem przez potwierdzenie 
postojów w indywidualnie zdefiniowanych 
lokalizacjach.

• Nieautoryzowanym użyciu pojazdu – 
zmniejszenie wykorzystania pojazdów 
firmowych do celów prywatnych poprzez 
zdefiniowanie zatwierdzonych stref pracy  
i czasu pracy, poza którymi pojazdy firmowe 
wysyłają alert.

• Monitorowaniu czasu spędzonego poza 
siedzibą – lepszy wgląd w czas  
spędzony poza miejscem pracy, np. przed 
lub w trakcie zmiany w składzie drzewnym 
czy u handlowców, lub czasu podróży 
podczas przerw. 

Zwiększona wydajność 
Twój zespół i pojazdy są Twoim źródłem utrzymania. Wiedząc, gdzie się znajdują w dowolnym 
momencie, możesz sprawnie prowadzić swoją firmę. Monitorowanie pojazdów może być 
pomocne przy:

 „Teraz kiedy nasi pracownicy przynoszą karty czasu pracy i arkusze pracy, możemy potwierdzić te 
informacje, korzystając z systemu monitorowania pojazdów. „Poza tym, dzięki dostosowaniu się 
kierowców ciężarówek do ustalonych limitów prędkości oraz możliwości sprawdzenia przez nas 
ich stylu jazdy zmniejszyliśmy wydatki na paliwo”. – Tom Benoit, kierownik, Rocky Branch Contractors
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Zwiększona wydajność 
Przy dużej liczbie pracowników i klientów księgowość może być wyzwaniem. Niektóre 
rozwiązania w zakresie lokalizacji pojazdów mogą pomóc szybciej i dokładniej kontrolować listę 
płac i rozliczenia z klientami poprzez automatyczne zbieranie danych, takich jak czas zmiany, 
czas jazdy, czas spędzony w miejscu pracy, przebieg i zużycie paliwa. (Patrz rysunek 1.)

Automatyczne zbieranie danych przekłada się na:

• Mniej biurokracji – architekci krajobrazu 
mogą skupić się na pracy, a nie na 
wypełnianiu arkuszy czasu pracy czy 
raportów paliwowych.

• Uczciwe wynagrodzenie – dane mogą 
potwierdzić, czy informacje dotyczące 
zużycia paliwa i nadgodzin podane przez 
kierowcę są zgodne z liczbą przejechanych 
kilometrów i czasem spędzonym w miejscu 
pracy, zmniejszając liczbę fałszywych 
oświadczeń i jednocześnie zapewniając 
pracownikom należne im wynagrodzenie 
bez konieczności walki o nie.

• Dokładne rozliczanie – dane dotyczące 
tego, jak długo pracownicy przebywają  
w różnych miejscach pracy, mogą pomóc 
w dokładnym rozliczaniu i rozwiązywaniu 
sporów związanych z fakturowaniem, 
na przykład wtedy, gdy klient mówi, że 
pracownicy nie byli na miejscu tak długo, jak 
wskazuje na to rachunek.

• Lepsze prognozowanie kosztów –  
z czasem dane mogą pokazywać, ile czasu 
zwykle zajmują pewne zlecenia, ułatwiając 
optymalizację przydziału pracowników, 
dokładną wycenę i ustalenie, czy przyjąć 
nowe zlecenie, czy skierować je gdzie 
indziej, w oparciu o dostępne zasoby  
i potencjalne zyski. 

Patrz rysunek 1.
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Bezpieczniejsza jazda samochodem i lepsze 
przestrzeganie przepisów BHP
Niektóre rozwiązania w zakresie monitorowania pojazdów oferują narzędzia 
służące do wgłębiania się w szczegóły dotyczące przebytych tras oraz 
wskaźników prędkości, przyspieszenia, hamowania, biegu jałowego - kluczowych 
czynników wpływających zarówno na bezpieczeństwo, jak i koszty. Korzystając 
z tych danych, można uzyskać punkty za prowadzenie pojazdu oraz opracować 
programy szkoleniowe w celu monitorowania, a nawet zachęcania do lepszego 
prowadzenia pojazdu.  Poprzez pomoc w usprawnieniu prowadzenia pojazdów 
i poprawie bezpieczeństwa ogólnego funkcja monitorowania pojazdów może 
pomóc Twojej firmie: 

• Zmniejszyć koszty – wydajniejsze 
prowadzenie pojazdów wpływa na 
zmniejszenie kosztów ubezpieczenia dzięki 
mniejszej liczbie wykroczeń i wypadków, 
a nabycie lepszych nawyków podczas 
prowadzenia pojazdu, takich jak mniejsza 
prędkość, ograniczenie gwałtownego 
hamowania i eliminacja niepotrzebnej jazdy 
na biegu jałowym, pomaga obniżyć koszty 
paliwa i utrzymania pojazdu.

• Zbudować zaufaną markę – bezpieczniejsza 
jazda sprawi, że Twój zespół architektów 
krajobrazu i osoby poruszające się po 
drogach blisko Twoich kierowców będą 
bezpieczniejsze, co pomoże zyskać firmie 
pozytywną reputację w społeczności.

• Unikać fałszywych oskarżeń – dane 
dotyczące trasy i prędkości mogą pomóc 
oczyścić z zarzutów architektów, którzy 
padli ofiarą fałszywych oskarżeń, a pojazdy 
służbowe są często łatwym celem takiego 
procederu. Wyobraź sobie, że pracownik 
jest oskarżony o przekroczenie dozwolonej 
prędkości na wąskim pasie ruchu lub 
uszkodzenie lusterka zaparkowanego 
samochodu, podczas gdy w rzeczywistości 
pojazd w tym czasie nawet nie przebywał na 
tej drodze.

• Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
pracy – monitorowanie przepracowanych 
godzin i przerw może pomóc w upewnieniu 
się, że architekci krajobrazu korzystają  
z odpoczynku niezbędnego do zapewnienia 
bezpiecznej obsługi pojazdów lub sprzętu. 

• Chronić pracowników – jeśli klient  
zgłosi, że architekt krajobrazu nie pojawił  
się w oczekiwanym terminie, można 
zlokalizować pojazd i w razie wypadku lub 
zasłabnięcia wysłać pomoc.



Przewodnik monitorowania pojazdów dla architektów krajobrazu

6

 „Potrafię stwierdzić, kiedy 
nasi kierowcy nie pracują zbyt 
długo i pomóc im to poprawić, 
upewnić się, że nie ma 
niepotrzebnych postojów, a nasi 
kierowcy nie przekraczają czasu 
jazdy” .
Denise Quintana Brito
właścicielka 
A-Kwik Tow

„Codzienne raporty pomagają 
mi również zaplanować zużycie 
paliwa i przestoje w każdym 
samochodzie oraz śledzić 
przebieg, prędkość i lokalizację”
Tina Kaiser
kierownik biura w  
Meadow Services

„Dzięki systemowi lokalizacji 
Quartix mogę dotrzeć do punktu 
przez aplikację telefoniczną.  
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
właściciel  
Advanced Timber Harvesters

„Dział sprzedaży i obsługi 
klienta firmy Quartix jest 
rewelacyjny. Bardzo szybko 
można połączyć się z doradcą, 
który zawsze jest bardzo 
pomocny i uprzejmy.” 
Derek Barnes
właściciel  
Advanced Timber Harvesters

Co mówią klienci
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Jak Quartix może pomóc architektom 
krajobrazu?
Od ponad 18 lat Quartix ściśle współpracuje z firmami zajmującymi się 
architekturą krajobrazu, aby poznać ich potrzeby i przygotować dla nich 
elastyczne rozwiązania z zakresu lokalizacji pojazdów i telematyki. Quartix 
to coś więcej niż tylko śledzenie pojazdów, możemy pomóc Ci zwiększyć 
produktywność, obniżyć koszty, ułatwić prowadzenie księgowości oraz 
poprawić bezpieczeństwo i dostosowanie się do przepisów.

System Quartix wybrało ponad 10 000 firm, 
ponieważ oferuje:

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

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

• krótsze umowy niewymagające 
długoterminowych zobowiązań

• umowy nieodnawialne automatycznie

• obsługę klienta przez specjalistów, którym 
zależy na jego sukcesie

Zamów darmowe demo 
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania Quartix mogą przyczynić się 
do lepszej obsługi Twojej firmy, pracowników i klientów, poproś o wersję 
demonstracyjną, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@quartix.com lub 
dzwoniąc pod numer +48 22 116 57 33


