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John O’Conner Grounds Maintenance zatrudnia ponad 
500 pracowników i zarządza ponad 250 pojazdami 
w całej Wielkiej Brytanii, zapewniając kompleksowe 
rozwiązania w zakresie utrzymania terenu dla wielu 
sektorów, w tym dla podmiotów państwowych 
i komercyjnych.

Firma od zawsze była świadoma wpływu swojej 
działalności na środowisko. Zminimalizowanie tego 
wpływu było jednym z głównych czynników, którymi 
kierował się zespół zarządzający podejmując decyzję 
o wdrożeniu systemu lokalizacji pojazdów Quartix 
w 2004 roku. Obecnie ta technologia jest nieodłączną 
częścią operacji flotowych.

John O’Conner
Analiza Realizacji

Rzetelne informacje o przejazdach
Przechowywanie danych wszystkich przejazdów 
oznacza, że firma może natychmiast odpowiedzieć 
na wszelkie pytania dotyczące aktywności swoich 
kierowców. Jest to przydatne w przypadku problemów 
z klientami, a także oskarżeń ze strony osób trzecich.” 
W przypadku, gdy dostaniemy telefony od osób, które 
miały porysowany samochód lub okno, możemy 
sprawdzić, czy uszkodzenie zostało spowodowane 
przez jednego z naszych kierowców” - wyjaśnia Julie 
Renshaw, która regularnie używa systemu Quartix 
w celu uzyskania potrzebnych informacji. „Informacje 
udostępniane przez Quartix dodają wiarygodności 
w trudnych sytuacjach “- dodaje Matt O’Conner.

System powiadamia również Julie, gdy pojazdy nie 
poruszają się przez określony czas, pomagając 
zespołowi w ustaleniu, kiedy flota nie jest optymalnie 
wykorzystywana. Kierownik floty Simon Redhead dąży 
do tego, aby maksymalnie 6 z ponad 250 pojazdów 
było nieaktywnych w danym momencie.

Większe zadowolenie klientów
“Zauważyliśmy, że zaufanie naszych klientów 
wzrasta, gdy informujemy ich o tym, że nasze 
pojazdy są monitorowane przez GPS” - mówi Matt 
O’Conner. Uzbrojeni w szegółowe dane możemy 
zapewnić klientom wysoki poziom usług. “Informacje 
dostarczane przez Quartix mogą naprawdę pomóc 
w budowaniu dobrych relacji z klientami i zwiększeniu 
zaufania.”
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Urządzenie Quartix Plug & Track
Jeśli chodzi o instalację urządzeń GPS Quartix, Simon 
używa opcji do samodzielnej instalacji w porcie OBD 
Plug & Track dla samochodów dostawczych, które są 
wynajmowane w miesiącach letnich i zamierza objąć 
całą flotę tym rozwiązaniem w ciągu najbliższych 
18 miesięcy. “Funkcja powiadomienia o ingerencji 
w pracę urządzenie zniechęca kogokolwiek od 
manipulowania urządzeniem, a oprogramowanie jest 
aktualizowane bezprzewodowo” - wyjaśnia Simon.

Wsparcie i szkolenie kierowców
Zespół John O’Conner wykorzystał dane 
dotyczące stylu jazdy dostępne w systemie 
Quartix, aby sprawdzić, czy słabe wyniki jazdy 
wiążą się z wyższymi kosztami paliwa i naprawy. 
Odpowiedź brzmiała - “tak”: kierowca, który uzyskał 
ponadprzeciętne wyniki stylu jazdy (kolor zielony), 
zużył paliwo o łącznej wartości 1200 funtów, naprawy 
jego pojazdu w warsztacie kosztowały 96 funtów 
i zajęły 1,5 godziny jego czasu pracy na przestrzeni 
3 miesięcy. W ciągu tych samych 3 miesięcy, 
kierowca 
o niskim wyniku stylu jazdy (kolor czerwony), 
rejestrując podobny przebieg, zużył dodatkowe 150 
funtów na paliwo oraz dodatkowe 2120 funtów na 
naprawę i stracił zadziwiające 29,5 godzin pracy 
czekając w warsztacie.

Pojazdy znajdujące się najbliżej 
wybranego punktu
Jedną z funkcji systemu Quartix, z której często 
korzysta zespół Johna O’Connera jest możliwość 
pokazania pojazdów znajdujących się najbliżej 
danego kodu pocztowego lub adresu. Jest to 
przydatne nie tylko dla menadżerów, którzy podróżują 
między bazami, ale również, gdy trzeba szybko 
znaleźć najbliższy z ich samochodów dostawczych. 

Inwestycja w bezpieczeństwo 
kierowców
“Jeśli kierowca bierze udział w wypadku, jest to nie 
tylko ogromne zmartwienie, ale jest również wysoki 
koszt dla firmy. Bezpieczna jazda jest jednym 
z narzędzi, które stosujemy w celu zmniejszania 
kosztów “ -mówi Matt.

Firma uzupełnia formularz zaprojektowany do 
przeprowadzania rozeznań z kierowcami o słabych 
wynikach i używa tych informacji w celu stworzenia 
planu poprawy stylu jazdy. 
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Używanie pojazdów poza 
godzinami pracy
Automatyczne powiadomienia poinformują 
pracodawcę, kiedy pojazdy są używane poza 
godzinami pracy. Oznacza to, że pracodawca może 
zdobyć dodatkowe informacje zdecydować, jakie 
działania podjąć. Julie Renshaw wyjaśnia: “Nie zdarza 
się to często, ale jeśli kierowca użyje naszego pojazdu 
do celów prywatnych bez pozwolenia, zobaczymy to 
w systemie”.

“Nie mamy złego słowa do 
powiedzenia o Quartixie. System 
po prostu się opłaca. Jeśli chcesz 
zaoszczędzić pieniądze w swojej 
firmie, skorzystaj z systemu lokalizacji 
pojazdów Quartix.”

 
Stephen Killinger

Współpraca z Quartix
Jeśli chodzi o obsługę klienta Quartix, Ringtons ma 
tylko dobre rzeczy do powiedzenia. “Korzystam 
z okazji, aby zadzwonić do Dana Catteralla w firmie 
Quartix raz lub dwa razy w tygodniu, aby omówić, 
w jaki sposób możemy poprawić nasze zarządzanie 
flotą. Jest to niezmiernie pomocne “- mówi Stephen. 
“Andy Edwards z działu sprzedaży odwiedził również 
nasze biura, aby wyjaśnić wszystkim, jak działa 
system”, dodaje. “Zawsze, gdy wysyłam e-mail 
do pomocy technicznej, otrzymuję odpowiedź 
praktycznie natychmiastowo”.

“Nie mamy złego słowa do powiedzenia o Quartixie,” 
kończy Stephen. “System po prostu się opłaca. Jeśli 
chcesz zaoszczędzić pieniądze w swojej firmie, 
skorzystaj z systemu lokalizacji pojazdów Quartix.”

O firmie Quartix
Quartix od ponad 19 lat dostarcza telematykę oraz rozwiązania 
do lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym dla klientów 
z małymi i średnimi flotami. Firmy wybierają Quartix ze względu 
na nasze przystępne cenowo rozwiązania, które są łatwe 
w użyciu od instalacji po raporty. Współpracujemy z ponad 
17,500 firm pomagając im uzyskać pełny wgląd w przebyte 
trasy, pracę silnika, zachowania kierowców na drodze oraz 
zużycie paliwa. Krótkie kontrakty i brak automatycznie 
odnawianych umów to tylko niektóre z powodów, dla których 
klienci zostają z nami na kolejne lata. Quartix wspiera firmy w 
optymalizacji zarządzania flotą jednocześnie oferując rzetelną 
i przyjazną obsługę klienta, dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb.
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