
Firma Quartix
Firma Quartix została założona w 2001 r. przez 
czterech specjalistów w branży i jest jednym 
z głównych dostawców abonamentowych rozwiązań 
do lokalizacji pojazdów. Operujemy nie tylko w Europie, 
ale również w USA. Na chwilę obecną system Quartix 
zainstalowano w ponad 600 000 pojazdów. Od same 
go początku klienci bardzo dobrze przyjmują system 
Quartix: współpracujemy z 17 500 klientów flotowych 
na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. W dniu 
roboczym urządzenie lokalizacyjne firmy Quartix jest 
instalowane co 80 sekund.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź quartix.com/pl

Il Laboratorio del Gelato
Analiza realizacji

Il Labolatorio del Gelato to Nowojorski producent 
i sprzedawca hurtowy lodów, zaopatrujący w inspirowane 
włoskim Gelato desery ponad 500 lokalnych restauracji, 
kawiarni i sklepów.

Jon Snyder, właściciel tej produkującej od trzech 
generacji lody firmy, wybrał Quartix, kiedy potrzebne stało 
się monitorowanie pozycji ich samochodu dostawczego. 
Biorąc pod uwagę, ile troski i ciężkiej pracy firma wkłada 
w przygotowanie swoich produktów, Jon chciał upewnić 
się, że zamówienia będą dostarczane do klientów szybko 
i sprawnie. 

„Kiedyś często musiałem dzwonić do naszego kierowcy 
lub wysyłać mu SMS-y, żeby dowiedzieć się, gdzie 
dokładnie jest. Teraz wystarczy, że zerknę w aplikację 
Quartix na telefonie i od razu wiem, gdzie znajduje się 
nasz samochód, co pozwala mi na płynną komunikację   
z klientami i podanie przewidywanego czasu dostawy.”
W związku z dużą liczbą dostaw, wykonywanych nie 
tylko na terenie Nowego Jorku, ale również w okolicach, 
kluczową kwestią stała się pewność, że Il Laboratorio 
del Gelato może polegać na pracownikach w utrzymaniu 
dobrej reputacji firmy. Szybko stało się jasne, że 
wdrożenie systemu Quartix pomogło w poprawie 
punktualności dostaw. „Moim zdaniem pomaga to           
w zapewnieniu rzetelności pracy.” 

Jon zainstalował urządzenie Quartix w swoim pojeździe 
korzystając z usług lokalnego mechanika i twierdzi, że 
cały proces montażu i aktywacji był wyjątkowo łatwy. 

„Uważam, że system jest bardzo 
przystępny cenowo i wyjątkowo łatwy 
w użyciu. Po prostu działa!”

Jon Synder
właściciel 
Il Laboratorio del Gelato

Dzięki temu jego biznes nie odczuł żadnych problemów 
związanych z brakiem dostępu do samochodu 
dostawczego. „Pracownicy działu pomocy technicznej 
zawsze byli przyjaźni i pomocni, zwłaszcza w trakcie 
instalacji i aktywacji, kiedy miałem więcej pytań niż 
zwykle.”

Jak wiadomo czas to pieniądz, szczególnie kiedy chodzi 
o dostawę szybko topiącego się produktu. Klienci Quartix 
mogą liczyć na wsparcie naszego systemu 
w zapewnieniu punktualnych dostaw. 

„Quartix pozwala mi na sprawdzenie lokalizacji pojazdu 
w szybki i prosty sposób, dzięki czemu mogę 
natychmiast zakomunikować zmiany w grafiku dostaw 
moim klientom. Jest to bezcenne.”
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