
SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA
FLOTĄ SAMOCHODOWĄ

Nasza  firma  postanowiła  udowodnić,  że  posługiwanie  się  najnowszymi  technologiami  w 
codziennym życiu i pracy może być proste i przyjemne. 

Gdy w 2000 roku wprowadzaliśmy system zarządzania  flotami  pojazdów SuperVisor  oparty na 
technologii GPS, tego typu rozwiązania były nowością na rynku. Od tego czasu naszemu systemowi zaufało 
już  ponad  500  firm,  eksploatujących  w  jego  ramach  ponad  8.000  pojazdów.  System sprawdził  się  w 
praktyce, a jego funkcjonowanie jest wysoce niezawodne.

Uważnie  analizując  to,  co  mieli  do  powiedzenia  użytkownicy  systemu  SuperVisor  GPS, 
postanowiliśmy zmienić go tak, aby stał się on maksymalnie przyjazny dla wszystkich, którzy z niego będą 
korzystać. Ale jak to zrobić?

Generalnie ludzie mogą mieć większy lub mniejszy talent do obsługi komputerów. U wielu osób 
konieczność opanowania kolejnego programu komputerowego jest związana ze sporym stresem. Dlaczego? 
Otóż w większości przypadków każdy program rządzi się swoimi prawami, a nauka posługiwania się nim 
wymaga  wyrobienia  w  sobie  za  każdym  razem  nowych  nawyków.  Biorąc  pod  uwagę  różnorodność 
stosowanych przez twórców oprogramowania rozwiązań i zasad, staje się to po prostu uciążliwe.

W ten sposób doszliśmy do wniosku,  że  obsługa przyjaznego programu powinna być  oparta  na 
zasadach powszechnie znanych i  takich, do których wszyscy zdążyli  się już przyzwyczaić. Takie zasady 
obowiązują  w  systemie,  w  którym  sprawnie  porusza  się  prawie  każdy  użytkownik  komputerów.  To 
najpopularniejszy na świecie system: Microsoft Windows.

Mimo że korzysta z niego prawie każdy użytkownik komputera, to tak naprawdę niewielu z nich 
przeszło kurs posługiwania się nim lub przeczytało choćby instrukcję czy stosowny podręcznik. Mimo to, 
większość  użytkowników  Windowsa  sprawnie  się  porusza  w świecie  "okienek",  wykonując  wszelkie 
operacje, jakie są potrzebne do wykonywania pracy lub zabawy. Nawet kilkuletnie dzieci wiedzą gdzie i na 
co  kliknąć,  by komputer  wykonał  polecenie.  Ten  system jest  po  prostu  oparty na  prostych  zasadach  i 
rozwiązaniach, które podpowiada intuicja i logika.



Wszystko odbywa się tak samo jak w dobrze znanym Windowsie: logicznie i intuicyjnie. Staraliśmy 
się, aby przeciętny użytkownik komputera opanował nowego SuperVisora w pół godziny. Aby się samemu 
przekonać, czy rzeczywiście jest to tak proste, wystarczy na naszej stronie internetowej: www.supervisor.pl, 
kliknąć na okno DEMO i po uzyskaniu dostępu do wersji demonstracyjnej samemu poćwiczyć poruszanie 
się w programie.

Ci, którzy poznają już świat nowego SuperVisora, mogą pokusić się o dostosowanie jego ustawień i 
wyglądu do osobistych potrzeb i gustu. Możemy ustawić kolory, wygląd okien, ich rozmiar i miejsce, w 
którym będą się otwierać. Ma to wszystko wyglądać i działać tak, jak chce tego użytkownik, tak by było mu 
wygodnie i aby otrzymywał wszelkie informacje, których potrzebuje.

Co najistotniejsze, za każdym razem, gdy zalogujemy się do programu, wszystkie wybrane przez nas 
ustawienia i preferencje będą cały czas obowiązywały i nie ma konieczności ustawiania ich od nowa. System 
po prostu zapamiętuje wszelkie indywidualne ustawienia każdego z użytkowników i nie trzeba za każdym 
razem porządkować pulpitu. System jest gotów do pracy natychmiast.

Nie ma także konieczności uciążliwego "odświeżania" przez użytkownika informacji wyświetlanych 
przez system. Następuje to automatycznie co 5 minut. 

Nowy system SuperVisor GPS dokonuje wszystkich koniecznych obliczeń w czasie rzeczywistym. 
Oznacza to,  że wyniki  wszelkich obliczeń i  analiz dokonywane są  natychmiastowo.  Aby sprawdzić czy 
rzeczywiście tak jest, firma Supervisor przeprowadziła wiele testów. 

Jeden z takich testów polegał na zadaniu programowi polecenia wykonania analizy danych, jakie 
napłynęły ze 100 pojazdów podczas ostatnich trzech miesięcy. Aby jeszcze bardziej skomplikować zadanie i 
obciążyć  system,  podobne  zadanie  zostało  zlecone  aż  przez  12  użytkowników równocześnie.  Czas  jaki 
system potrzebował na wykonanie tego zadania to zaledwie 5-7 sekund! 

Dzięki  zastosowaniu  bardzo  wydajnych  i  szybkich  serwerów  każdy  użytkownik  będzie  mógł 
sprawdzić wszelkie dane i wykonać analizy bez niepotrzebnego marnowania czasu. 

Marnowaniem czasu są także sytuacje, w których dochodzi do awarii. Coś nie działa lub działa nie 
prawidłowo, w wyniku czego nie otrzymujemy danych które mają dla nas istotne znaczenie. 

Firma  Supervisor  ma  w  dziedzinie  serwisowania  swoich  produktów  już  ponad  osiem  lat 



doświadczenia.  Tak  długi  okres  pozwolił  na  praktyczne  dopracowanie  procedur  odpowiedzialnych  za 
wczesne wykrywanie wszystkich nieprawidłowości, zarówno w funkcjonowaniu programu jak i elementów 
zbierających dane.

Dzięki zastosowaniu w systemie odpowiednich funkcji sygnalizacyjnych firmowy serwis dowiaduje 
się o zaistnieniu nieprawidłowości praktycznie w momencie, w którym one się pojawią. Nie ma przy tym 
znaczenia, czy jest to defekt urządzenia, czy też zewnętrzna próba ingerencji w jego działanie. 
       Taki sposób powiadamiania pozwala serwisowi na przystąpienie do działania znacznie wcześniej niż 
użytkownik systemu zorientuje się, że coś jest nie tak. Trudno wiec oszacować, jaki jest czas reakcji serwisu 
na zgłoszenie. Może on bowiem pojawić się u klienta... zanim on zorientuje się, że trzeba go wezwać!

Warto  w  tym  momencie  podkreślić,  że  same  urządzenia  instalowane  przez  firmę  Supervisor 
gwarantują bezawaryjne funkcjonowanie systemu. Ze statystyk wynika, że awaryjność tych urządzeń wynosi 
poniżej pół procenta! Nie były to przy tym awarie samych urządzeń, a defekty wynikające ze współpracy z 
podzespołami pojazdów, w których były zainstalowane. 

REJESTROWANE PARAMETRY:

• czas początku i końca jazdy

• punkty trasy jazdy

• poziom paliwa w baku

• kierowca

• czas jazdy

• długość trasy w km

• czas pracy pojazdu na „biegu jałowym”

• czas w którym przekroczono dopuszczalną prędkość

• analiza graficzna obrotów silnika

• średnia prędkość uzyskana na trasie

• maksymalna prędkość uzyskana na trasie

• temperatura w chłodni

• czas w którym wystąpiło odłączenie napięcia zasilania



System SuperVisor GPS będzie przydatny Państwu z dwóch zasadniczych powodów:

• jednoznaczna likwidacja nadużyć związanych z eksploatacją pojazdów

• narzędzie do skutecznego zarządzania i rozliczania flotą pojazdów lub maszyn
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• SuperVisor GPS wyklucza możliwość wykorzystania pojazdu na rzecz osób trzecich 

co może implikować wyraźny spadek wydajności;

• poprawa efektywności poprzez pełen wgląd w czas i miejsce pracy pojazdu;

• wzrost wydajności pracy przy niższych przebiegach. 

KONTROLA ZUŻYCIA PALIWA -  rys. 2

• Eliminacja nadużyć związanych z ubytkami paliwa w zbiornikach

• Eliminacja patologii dotyczących rozliczania się na podstawie zawyżonych wartości; 

przedstawianych w dokumentach zakupu paliwa -  w oparciu o informacje zawarte w systemie 

istnieje możliwość weryfikacji dokumentu z ilością faktycznie zatankowanego paliwa;

• możliwość ograniczenia średniego zużycia paliwa poprzez wpływanie na bardziej racjonalne 

zachowania kierowców dzięki możliwości określania dopuszczalnych limitów prędkości oraz 

obrotów silnika.



rys. 1

rys. 2



SYSTEM SUPERVISOR GPS JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ORAZ 

ROZLICZANIE FLOTY POJAZDÓW

• oprogramowanie  SuperVisor  Analyser  umożliwia  dostosowanie  do  indywidualnych  potrzeb 

użytkownika;

• istnieje możliwość rozliczania czasu pracy pojazdów oraz kierowców;

• funkcja karty drogowej, która w znacznym stopniu usprawni proces rozliczania;

• dzięki zebranym danym, można maksymalizować wykorzystanie pojazdów poprzez szybką analizę 

porównawczą;



SUPERVISOR DAJE OLBRZYMIE MOŻLIWOŚCI FIRMOM POSIADAJĄCYM 
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Dzięki naszemu programowi możecie Państwo łatwo i sprawnie zarządzać dowolna ilością 
pojazdów.

Program daje możliwość ustalenia bazy danych wizytowanych miejsc. Bazę danych można tworzyć 
na kilka sposobów: 

• ręcznie – wpisując adres interesującej nas firmy;

• opierając się na współrzędnych; 

• importując bazę danych według współrzędnych; 

• klikając na dane miejsce na mapie



PLANOWANIE TRAS I WIZYT

To bardzo ciekawa opcja dająca możliwość zaplanowania pracy waszych handlowców z 
dużym wyprzedzeniem, jednocześnie umożliwiająca wprowadzanie zmian w razie nie 
przewidzianych okoliczności. Z naszym systemem maja państwo pewność, że wasz handlowiec 
zawsze dotrze do celu szybko i sprawnie. Dodatkowo będą Państwo mieli pewność, że trasa 
przejazdu waszego pracownika została w pełni zoptymalizowana i pozwoli mu wypełniać swoje 
obowiązki w taki sposób jaki Państwo on niego oczekują.

Dzięki zastosowaniu opcji Planowania Tras możemy:

• dokładnie określić czas i  miejsce wizyty;

• częstotliwość odwiedzania danego punktu przez naszego handlowca;

• kolejność spotkań

• najkrótszą trasę przejazdu naszych handlowców

• zaplanować wizyty z dużym wyprzedzeniem a następnie kontrolować ich przebieg

• planować różne rodzaje tras od najważniejszych do tych o mniejszej wadze

• określić, które wizyty są dla nas kluczowe i nie mogą zostać pominięte a które mają mniej-

szą wagę





ELEMENTY SYSTEMU

1.  Oprogramowanie  Supervisor –  pozwala  na  dokonywanie  analiz  zarejestrowanych  danych 

poprzez stronę www.

2. Rejestrator GPS GPRS - mikroprocesorowy układ automatycznej rejestracji tras, parametrów 

trasy pojazdów oparty o system GPS.

• obudowa stalowa;

• system podtrzymania zasilania – akumulatorki AA – czas pracy na baterii backupowej ok. 3 doby.

• zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją – rejestracja prób ingerencji.

3. Sonda paliwowa  – zapewnia pomiar poziomu paliwa w zbiornikach pojazdów ciężarowych z do-

kładnością 2-3%.

4. Identyfikator kierowcy.

5. Elementy dodatkowe takie jak: 

• termometr GPS - pomiar temperatury w chłodni;

• czujnik otwarcia przestrzeni ładunkowej - ochrona przed kradzieżą ładunku;

• czujnik włączenia pompy – kontrola pracy

• opcje alarmowe 

• przystawka obrotomierza

Jeśli po zapoznaniu się z naszą ofertą są Państwo zainteresowani wdrożeniem systemu 
w swojej  firmie lub mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu zamieszczonym w stopce na pierwszej stronie oferty. Postaramy się wyjaśnić wszelkie 
niejasności  lub na wcześniej  umówionym spotkaniu osobiście  przybliżyć  Państwu szerokie 
możliwości zastosowania naszego produkt.

                                                                                                   
                                                                                                      Z poważaniem
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