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Wprowadzenie
Wyzwania związane z prowadzeniem 
firmy w branży usługowej pojawiają się z 
każdej strony. Musisz zarządzać zleceniami 
pomiędzy odległymi lokalizacjami, prawidłowo 
przydzielać personel i sprzęt oraz pamiętać 
o bezpieczeństwie pracowników na miejscu 
zlecenia. Aby być konkurencyjnym, musisz 
mieć to wszystko nieustannie na uwadze 
jednocześnie utrzymując niskie koszty. Na 
szczęście masz do pomocy takie rozwiązania 
technologiczne, jak system lokalizacji 
pojazdów. Jego istotą jest monitorowanie 
pojazdów w czasie rzeczywistym lub przez 
określony czas, co pozwala pracownikom 

skupić się na pracy, bez odciągania uwagi 
przez pracowników biurowych, którzy pytają 
ich o to, gdzie są i jak długo tam jeszcze będą. 
Niektóre rozwiązania oferują również funkcje 
takie jak elektroniczne karty ewidencji czasu 
pracy, raporty o trasie, analizę bezpieczeństwa 
jazdy i narzędzia do monitorowania terminów 
konserwacji i przeglądów, co przekłada się 
na bezpieczniejsze i bardziej efektywne 
środowisko pracy. Czytając ten przewodnik 
dowiesz się, jak potężnym narzędziem do 
obniżania kosztów i zwiększania wydajności 
może być system lokalizacji pojazdów.
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• Optymalizacji trasy - rozwiązywanie 
problemów związanych z większą liczbą 
zleceń 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 - gdy pracownicy 
zgłaszają zwolnienie lekarskie lub gdy 
potrzebna jest dodatkowa pomoc, 
sprawdź gdzie dokładnie znajdują się Twoi 
pracownicy i w razie potrzeby przenieś 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.

• Zwiększeniu satysfakcji klienta - 
lepiej szacuj czas przyjazdu poprzez 
monitorowanie postępów pojazdów w ciągu 
dnia.

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

• Monitorowaniu czasu spędzonego poza 
siedzibą firmy - lepszy wgląd w czas 
spędzony poza miejscem pracy, np. przed 
lub w trakcie zmiany u handlowców, lub 
czasu podróży w czasie przerw.

Zwiększona wydajność  
Twój zespół, pojazdy i sprzęt są Twoim źródłem 
utrzymania. Wiedząc, gdzie się znajdują w 
dowolnym momencie, możesz sprawnie 
prowadzić swoją firmę. Monitorowanie pojazdów 
może być pomocne przy:
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Dokładniejsza księgowość
Przy kilku zleceniach mających miejsce w tym samym 
czasie księgowość może być wyzwaniem. Zależy Ci na tym, 
aby Twoi pracownicy byli sprawiedliwie wynagradzani, a 
klienci dokładnie rozliczani. Niektóre rozwiązania w zakresie 
lokalizacji pojazdów mogą pomóc rozwiązać ten problem 
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 pozwala pracownikom skupić się na pracy, a nie na wypełnianiu 
papierkowej roboty; to rozwiązanie pomaga uzyskać: 

• Uczciwe wynagrodzenie za paliwo i 
nadgodziny - dane mogą potwierdzić, 
czy informacje podane przez kierowcę są 
zgodne z ilością przejechanych kilometrów 
i czasem spędzonym w miejscu pracy, 
zmniejszając liczbę fałszywych oświadczeń 
i jednocześnie zapewniając pracownikom 
należne im wynagrodzenie bez konieczności 
walki o nie. 
 
 
 

• Dokładniejsze rozliczanie klientów - dane 
na temat tego, jak długo personel pracował 
w różnych miejscach mogą pomóc w 
dokładniejszym rozliczaniu i rozwiązywaniu 
sporów związanych z fakturowaniem.

• 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.

Rys.1
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Bezpieczniejsze miejsca pracy i przejazdy

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

• Zbuduj zaufaną markę - bezpieczniejsza 
jazda sprawi, że Twój zespół i osoby 
poruszające się po drogach blisko Twoich 
kierowców będą bezpieczniejsze, co 
pomoże zyskać Twojej firmie pozytywną 
reputację.

• Unikanie fałszywych zarzutów - dane 
dotyczące trasy i prędkości mogą pomóc 
oczyścić z zarzutów ofiary 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.

• Ochrona pracowników - precyzyjne 
określenie lokalizacji może również 
zapewnić spokój pracownikom, którzy 
zapuszczają się w nowe, czasem 
niebezpieczne miejsca. Na przykład, jeśli 
pracownik nie pojawi się w danym miejscu 
w oczekiwanym czasie, można zlokalizować 
pojazd i w razie wypadku lub problemów 
zdrowotnych wysłać pomoc.  

Wiele rozwiązań w zakresie lokalizacji 
pojazdów oferuje narzędzia służące do 
wgłębiania się w szczegóły dotyczące 
przebytych tras pojazdu oraz wskaźników 
prędkości, przyspieszenia, hamowania czy 
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
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Co mówią klienci

„System lokalizacji pojazdów 
Quartix jest znacznie bardziej 
przyjazny dla użytkownika 
niż inne systemy, z których 
korzystaliśmy w przeszłości”. 
Ian Gledhill
Dyrektor
Gledhill Response

„Dla nas [system Quartix] 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. System 
zdecydowanie oszczędza nasze 
pieniądze”. 
Pauline Brett 
Kierownik Biura 
Ellenby Construction

“Dzięki systemowi odkryliśmy, 
że niektórzy pracownicy 
docierają na miejsce i często na 
bardzo długi czas pozostawiają 
włączony silnik. Zmiana 
tego zachowania przyniosła 
znaczne korzyści, jeśli chodzi o 
zmniejszenie zużycia paliwa” 
Mick Bowman
Dyrektor 
Toilets +
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Jak Quartix może pomóc 
Twojej firmie usługowej?
Od ponad 18 lat Quartix ściśle współpracuje 
z firmami z branży usługowej, aby poznać ich 
potrzeby i przygotować dla nich elastyczne 
rozwiązania z zakresu lokalizacji pojazdów 
i telematyki. 

System Quartix wybrało ponad 10 000 
firm, ponieważ oferuje:

• Wgląd w lokalizację pojazdów, 
wykorzystanie silnika, zachowanie 
kierowcy i zużycie paliwa

• Przejrzyste opcje cenowe, ułatwiające 
wybór poziomu funkcjonalności, 
którego potrzebują 

• Krótsze umowy niewymagające 
długoterminowych zobowiązań

• Umowy, które nie są odnawiane 
automatycznie

• Obsługę klientów przez ekspertów 
zaangażowanych w osiągnięcie przez 
nich sukcesu

Umów darmowe demo
Napisz do nas biuro@quartix.com 
lub zadzwoń +48 22 116 57 33


