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Czy

zastanawiają się Paostwo, jak zredukowad koszty
związane z utrzymaniem floty?

 Czy

chieliby Paostwo zwiększyd efektywnośd pracy
użytkowanych pojazdów?

 Czy

pragną Paostwo mied pewnośd, że Wasza flota
pracuje wyłącznie dla Was?

 Poszukują

Paostwo sposobu na poprawę
bezpieczeostwa przewozu?

Czy w dobie rosnących cen paliwa chcą Paostwo
kontrolowad i zoptymalizowad jego zużycie?


Jeśli TAK, nasza oferta
jest właśnie dla WAS!
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Co to jest SV GPS?
Proponowany przez naszą firmę
system SV GPS to zestaw gotowych
profesjonalnych narzędzi umożliwiających
stały monitoring pozycji oraz parametrów
pracy wszelkiego rodzaju pojazdów.
Zastosowanie nowoczesnych, dobrze
wszystkim
znanych
technologii,
jak na przykład GPS czy GSM, umożliwiło stworzenie jednilitego uniwersalnego
systemu, który może byd łatwo dostosowany do profilu działalności różnych
przedsiębiorstw. Obecnie nasze rozwiązania wykorzystywane są przez firmy
transportowe, budowlane, firmy zarządzające flotami pojazdów osobowych,
wykorzystujące ciągniki rolnicze, a także wszelkie pojazdy specjalistyczne. SV
GPS to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie najwyższą jakośd,
trwałośd, niezawodnośd i precyzję. Dzięki wdrożeniu systemu zyskują Paostwo
sporą oszczędnośd czasu i pieniędzy – przebiegi zmniejszają się średnio o 30%,
zużycie paliwa średnio o 15%. Obnieżeniu ulegają także koszty eksploatacji.
Zaobserwowad można również znaczną poprawę efektywności wykorzystania
floty oraz pracy Paostwa pracowników.

Jak działa system SV GPS?
W pojeździe instalowany jest rejestrator GPS, który na bieżąco
monitoruje parametry trakcyjne, czyli położenie, czas, prędkośd oraz parametry
urządzeo zewnętrznych, których konfiguracja zależy od indywidualnych potrzeb
Klienta. Zbierane w ten sposób dane przesyłane są do głównego serwera.
Istotną zaletą systemu jest prostota i intuicyjnośd obsługi. Specjalistyczne
rozbudowane oprogramowanie, które znacznie obciążałoby komputery
Paostwa przedsiębiorstwa okazuje się byd niepotrzebne! Wszystkie obliczenia
dokonywane są przez serwery a użytkownicy otrzymują stały dostęp
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do wszelkich interesujących ich danych i aplikacji poprzez przeglądarkę
internetową. Nie trzeba znajdowad się w firmie aby wiedzied, jaki jest stan
Paostwa pojazdów. Wystarczy komputer lub inne urzadzenie z dostępem
do Internetu! Możliwe jest uzyskanie pełnego podglądu parametrów pojazdów
floty praktycznie z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Przyjazny interfejs programu zapewnia komfortową pracę każdemu, nawet
mniej doświadczonemu użytkownikowi. Okienka, przyciski, ikony
odzwierciedlają dobrze wszystkim znany i sprawdzony układ przypominający
najpopularniejszy system operacyjny – Windows. Dzięki wszystkim tym
ułatwieniom można rozpoczad pracę już po zalogowaniu się do systemu. Nie
trzeba tracid czasu na wielogodzinne szkolenia w zakresie obsługi! W razie
jakichkolwiek pytao lub problemów nasi konsultanci i przedstawiciele handlowi
służą Paostwu pomocą.

P.P.H.U. SYSTEM | 63-760 Zduny ul. Masłowskiego 13 tel./fax +48 62 721 41 21/22 kom. 669 781 000

www.system.info.pl handel@system.info.pl

SYSTEM MONITORINGU I ZARZĄDZANIA
FLOTĄ SAMOCHODOWĄ

strona 5

Lista wybranych parametrów rejestrowanych przez SV
GPS
 czas początku i kooca jazdy,
 aktualna pozycja,
 punkty przebytej i planowanej trasy,
 poziom paliwa w baku,
 tankowania i upusty paliwa,
 kierowca,
 tryb jazdy,
 czas i długośd jazdy,
 czas pracy na „biegu jałowym”,
 średnia prędkośd,
 czas postojów,
 obroty silnika,
 parametry zamontowanych urządzeo (pompa, kiper, chłodnia itp.),
oraz wiele innych

Wybrane możliwości, jakie daje oprogramowanie
 pełne rozliczanie kierowców z czasu pracy, przebytych kilometrów
oraz zużytego paliwa,
 tworzenie zestawieo z dowolnego okresu czasu i wybranymi
parametrami jazdy,
 analiza wybranych jazd przedstawiona na mapie komputerowej,
 tworzenie raportów dla pojedynczych pojazdów, grup lub całej floty,
 wprowadzanie i weryfikacja tankowao w oparciu o faktury,
 analiza zużycia paliwa, porównywanie średniego spalania z ustalonym
normatywem,
 archiwizowanie danych (kopia zapasowa),
 nadawanie uprawnieo poszczególnym użytkownikom systemu.
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Korzyści płynące z wyboru wersji abonamentowej





przechowywanie danych wszelkich na zewnętrznym serwerze,
odciążenie firmowych komputerów,
łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie,
stała aktualizacja map oraz oprogramowania bez konieczności
ich samodzielnej instalacji,
 opieka informatyczna,
 bezpieczeostwo danych.

W jakich pojazdach można wykorzystad nasz system?
SV GPS jest uniwersalny i może byd przystosowany do pracy z wszelkiego
typu pojazdami, jak na przykład:








samochody ciężarowe,
samochody dostawcze,
samochody osobowe,
maszyny budowlane,
maszyny rolnicze,
lokomotywy,
maszyny i pojazdy specjalistyczne.
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Interfejs użytkownika naszego oprogramowania
SV GPS zapewnia przyjazne
i proste
w
obsłudze
środowisko graficzne, dzięki
któremu
bez problemu
odnajdziemy interesujące nas
aplikacje, odczytamy dane
pojazdów
lub utworzymy
bogate,
dostosowane
do konkretnych
potrzeb
zestawienia i raporty.
SV GPS to także dostep do aktualnych i dokładnych map Polski i Europy. Dzięki
niemu bez trudu odczytamy położenie naszych pojazdów. System
charakteryzuje się wysoką dokładnością, dlatego też możliwe jest precyzyjne (23 m) wskazanie, czy nasz pracownik dotarł do ustalonego miejsca, dodatkowo
kontrolując czas jego wizyty.
Możliwe
jest
również
odtworzenie tras przebytych
w przeszłości,
w dowolnym
zakresie
czasu.
Dane
przechowywane
są
na serwerach przez 12 miesięcy.

Przedstawione
grafiki
ukazują przykładowe okna
programu SV – podgląd
mapy oraz reprezentację
przebytej trasy wraz
z wykresem prędkości.
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Funkcja
tworzenia
wykresów
obrotów
pozwala
na
pełne
monitorowanie ekonomii
jazdy dla danego pojazdu
lub kierowcy. Utrzymanie
obrotów na optymalnym
poziomie wpływa na
zmniejszenie
zużycia
paliwa
oraz
spadek
kosztów
eksploatacji
pojazdów. Wykresy mogą
dotyczyd dowolnej trasy
w całości lub części. Możliwe jest też wybieranie tras z dowolnego zakresu
czasowego.

Czytelny
sposób,
w jaki prezentowane
są dane na wykresach
i w zestawieniach
ułatwia ich analizę
oraz
sprawowanie
kontroli nad flotą.
Poniżej
zaprezentowano
przykładowe wykresy
dotyczące jazd dla
konkretnego pojazdu
i kierowcy.

Isnieje możliwośd stworzenia graficznej reprezentacji czasu jazd, postojów
oraz stan pracy zainstalowanych w pojeździe urządzeo.
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Kontrola tankowao jest dziś niezbędna dla utrzymania optymalnego poziomu
wydatków związanych z paliwem oraz zminimalizowania ryzyka pojawienia się
nadużyd. SV GPS zapewnia w tym względzie wiele możliwości, począwszy
od monitorowania stanu zbiorników paliwa, alarmowaniu w przypadku
upustów czy nadmiernego zużycia.

Dzięki precyzji montażu i kalibracji pomiar paliwa jest możliwy z dokładnością
poniżej 1%.

Pomocną funkcją jest wyraźne
zaznaczanie na wykresach ewentualnych
upustów.
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Tworzenie podsumowao i raportów, podobnie jak pozostałe funkcje programu,
mogą byd dostosowywane do preferencji i potrzeb użytkowników.
W zestawieniach mogą pojawid się parametry pojazdów, stan baku, zużycie
paliwa, tankowania według faktur itp. Dane są sortowane ze względu
na pojazdy, kierowców, grupy własne (np. flota jednego z oddziałów) itp.
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Optymalizacja tras i planowanie wizyt
System SV GPS zapewnia
możliwośd optymalizacji
tras dla pojazdów floty.
Funkcjonalnośd
ta
pozwala na dodawanie
własnych punktów na
mapie (np. placówek
partnerów,
oddziałów
przedsiębiorstw,
klientów
itp.)
wraz
z późniejszym
planowaniem optymalnej
trasy. Pociąga to za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim skraca się dystans,
który muszą pokonywad Paostwa pojazdy (oszczędnośd czasu i paliwa).
Po drugie, pojawia się możliwośd sprawowania kontroli nad pracownikami,
otrzymują Paostwo pewnośd, że ich praca jest efektywna. Trzecim elementem
jest możliwośd sprawdzania czasu zaplanowanych wizyt, co zwiększa pewnośd,
że Paośtwa klienci zostaną obsłużeni zgodnie z przyjętymi standardami. Można
też definiowad grupy miejsc własnych (np. sieci sprzedaży jednego z klientów,
oddziały w obrębie województw lub innych
obszarów
itp.),
cyklicznośd
wizyt
w określonych miejscach, godziny pracy,
w których dane miejsce działa oraz wiele
innych użytecznych elementów.
Bardzo przydatną funkcją naszego
systemu jest moiżliwośd planowania wizyt.
Polega ona na wyborze konkretnych
punktów na mapie oraz przypisaniu im
interesujących nas parametrów dotyczących
planowanych wizyt. Można wziąd pod uwagę
wiele istotnych czynników, jak na przykład
czas
dostaw,
średni
czas
wizyt,
harmonogram czy planowane terminy.
Obsługa punktów może zostad przypisana
zarówno do kierowców, jak i pojazdów.
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SV PDA, czyli jeszcze więcej możliwości
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
Klientów, umożliwiliśmy im jeszcze
pełniejsze wykorzystanie funkcjonalności
i zalet monitorignu GPS, poszerzając
system o moduł PDA. Usługa polega
na zintegrowaniu
dostępnych
za pośrednictwem SV GPS rozwiązao
z palmtopem, tabletem lub smartfonem. Wystarczy, że urządzenie jest
wyposażone w system Windows Mobile. Dostarczone oprogramowanie
po zainstalowaniu w telefonie staje się potężnym narzędziem pracy.
W połączeniu z naszymi pozostałymi usługami dostępnymi za pomocą
Internetu, stwarza ono zaawansowany system zarządzania pracownikami
działającymi poza obszarem firmy.

Ogólna charakterystyka modułu PDA












planowanie zadao i czasu pracy,
profesjonalna optymalizacja tras,
wykorzystanie harmonogramów lub historii wizyt,
informacje o stanie realizacji zadao przez pracowników lub pojazdy,
analiza realizacji zadao w czasie rzeczywistym (system ostrzeżeo, analiza
nieprawidłowości itp.),
prowadzenie kierowcy do celu zlecenia za pomocą nawigacji GPS,
komunikacja za pomocą: zleceo, powiadomieo, alarmów, wiadomości
tekstowych i głosowych,
pozycjonowanie telefonu GPS co określony czas (około 1 minuta),
nadzór nad włączeniem telefonu, tryb praca, tryb przerwa w powiązaniu
z pozycjami GPS,
profesjonalne mapy (z możliwością przesyłania map i tras z komputera),
estetyka, wydajnośd, prosta intuicyjna obsługa, stabilnośd.
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Jakie są najwżaniejsze zalety zastosowania
monitoringu GPS w firmowych pojazdach?
 likwidacja nadużyd związanych z używaniem samochodów przez
pracowników i wykluczenie wykorzystania pojazdów na rzecz osób
trzecich,
 skuteczne zarządzanie i rozliczanie flot pojazdów i maszyn,
 zmniejszenie przebiegów pojazdów (średnio o 30%), obniżenie kosztów
eksploatacji
 wzrost bezpieczeostwa przewozów i pracy,
 oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia paliwa (średnio o 15%),
 efektywne zarządzanie pojazdami, przypomnienia o przeglądach,
naprawach,
 graficzne odwzorowanie przetwarzanych danych,
 sprawowanie kontroli nad flotą w czasie rzeczywistym,
 monitorowanie nieprawidłowości
oraz wiele innych

Dlaczego warto wybrad naszą ofertę?
 posiadamy ponad 13-letnie doświadczenie
 zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników
 dysponujemy mobilnym serwisem działającym na terenia całego kraju
i UE
 dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb Klientów
 zapewniamy opiekę informatyczno-szkoleniowo-serwisową zarówno
w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakooczeniu
 współpracujemy już z ponad 2,5 tys. firm
 zastosowanie naszych rozwiązao nie jest wydatkiem, to

inwestycja

w przyszłośd Paostwa przedsiębiorstwa, która zwróci się już po kilku
miesiącach!
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Obszary działalności firmy System
 Monitoring pojazdów GPS i system kontroli
paliwa
 Ogrzewania postojowe Eberspacher, Webasto,
Breeze – montaż i serwis
 Tachografy – montaż i serwis
 CB Radia
 AdBlue – hurt, detal
 Zabezpieczenia wlewów paliwa przed kradzieżą

Krótka historia naszej firmy
Firma SYSTEM istnieje od 1998 roku. Zdobywane
od ponad 10 lat doświadczenie w dziedzinie
montażu oraz serwisu GPS umożliwia nam
świadczenie usług na najwyższym poziomie. Swoją
ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb
Klientów. Dbamy o jakośd dostarczanych
rozwiązao. Często serwisujemy urządzenia
po „byłych” i obecnych serwisach. Rozpoczynając
współpracę z nami mają Paostwo pewnośd,
że zawsze będziemy służyli pomocą.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy
cenią sobie najwyższą jakośd, profesjonalizm
i rzetelnośd!
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Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do współpracy!
Już dziś mogą Paostwo dołączyd
do licznego grona zadowolonych
Klientów!
Jeśli mają Paostwo jakieś
pytania lub uwagi, chętnie na nie
odpowiemy.
Prosimy o kontakt.
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