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Od 1907 roku Ringtons dostarcza wysokiej jakości, 
etycznie pozyskiwane herbaty i kawy klientom 
w całej Wielkiej Brytanii, a także zaopatrza brytyjskie 
kawiarnie, restauracje i hotele. Ich flota składająca się 
z 200+ pojazdów operuje z ponad 20 biur, a kierownik 
ds. Operacyjnych Stephen Killinger stosuje system 
lokalizacji pojazdów Quartix od 2017 roku. W tym czasie 
dzięki naszym rozwiązaniom firma zaoszczędziła 7,4% 
na samym paliwie, a całkowite oszczędności wyniosły 
około 34 000 funtów. 

“Kwota, którą zaoszczedziliśmy na 
samym paliwie w ubiegłym roku, 
przewyższyła koszty wdrożenia 
i utrzymania systemu lokalizacji 
pojazdów.”

 
Stephen Killinger

Ringtons
Analiza Realizacji

Dlaczego wybraliśmy Quartix
Dla Ringtons, tym co odróżnia Quartix od innych 
systemów, jest łatwość obsługi i rozbudowana 
funkcjonalność systemu. “Z punktu widzenia 
sprawozdawczości, otrzymujemy wszystkie informacje 
potrzebne do efektywnego zarządzania pojazdami. 
Quartix umożliwia nam dostęp do informacji, które po 
prostu nie były dostępne w innych systemach “- mówi 
Stephen.

Zawsze wiemy, gdzie znajdują się 
nasze samochody
Monitorowanie pojazdów jest szczególnie ważne dla 
Ringtons, gdyż pomaga zapewnić sprawną obsługę 
klientów i zminimalizować wydatki na paliwo. Dzięki 
Quartix, Stephen może łatwo sprawdzić aktualną 
pozycję pojazdów w ciągu dnia, a nawet po godzinach, 
aby upewnić się, że nie są one wykorzystywane do 
celów prywatnych. 

Poprawa stylu jazdy oznacza 
większe oszczędności
“Jedną z moich ulubionych funkcji jest analiza 
stylu jazdy”, mówi Stephen, który używa systemu 
do monitorowania stylu jazdy zespołu. Ranking 
Kierowców ocenia członków zespołu według ich 
indywidualnego stylu jazdy. Ringtons wykorzystuje 
tę funkcję do nagradzania swoich najlepszych 
kierowców, a także organizuje kursy szkoleniowe dla 
kierowców, którzy według nich potrzebują wsparcia, 
aby podnieść swoje umiejętności.

„Dzięki informacjom uzyskanym z systemu Quartix 
oszczędzamy na piliwie i naprawach” -dodaje 
Stephen. “Kwota, którą zaoszczedziliśmy na samym 
paliwie w ubiegłym roku, przewyższyła koszty 
wdrożenia i utrzymania systemu lokalizacji pojazdów.”
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Środowisko również korzysta
Dodatkową korzyścią płynącą z wdrożenia systemu 
Quartix jest to, że raporty o zachowaniach kierowców 
pomogły firmie Ringtons zmniejszyć ich wpływ na 
środowisko, pomagając zidentyfikować kierowców, 
którzy gwałtownie przyspieszają i hamują. “Właśnie 
rozpoczęliśmy program rządowy ESOS, którego 
celem jest doprowadzenie nas do neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla. Jeśli kierowcy 
jeżdżą bardziej ekonomicznie, ma to duży wpływ na 
naszą emisję CO2.”

“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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