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Telematyka to system rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych 
dostępnych w formie platformy on-line i opartych na zespołach czujników. 
Telematyka usprawnia pracę kierowcom, pomaga w zarządzaniu flotą pojazdów 
oraz umożliwia firmom zdobycie przewagi nad konkurencją.

KLUCZOWE ELEMENTY  

SYSTEMU TELEMATYCZNEGO:

1. Monitoring GPS w czasie rzeczywistym –  
dostarczenie informacji o tym, gdzie w danej 
chwili znajduje się pojazd oraz jaką trasą  
i z jaką prędkością się porusza

2. Podłączenie do szyny CAN – dostęp do podsta-
wowych informacji z komputera pokładowego 
pojazdu

3. System komunikacji – możliwość natychmia-
stowej komunikacji z kierowcą dzięki ekranowi 
zamontowanemu w kabinie

4. Nawigacja – dostosowana do gabarytów pojazdu

5. Platforma online – miejsce, w którym zgroma-
dzone i przetwarzane są wszystkie dane 

KLUCZOWE ZALETY 

SYSTEMU TELEMATYCZNEGO:

1. Zmniejszenie kosztów  
operacyjnych i logistycznych

2. Poprawa bezpieczeństwa transportu  
i kierowców

3. Ułatwienia w razie kontroli Urzędu Skarbowego 
lub Inspekcji Transportu Drogowego.

4. Ułatwienia dla kierowców

CZYM JEST  
TELEMATYKA?

„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości 

jest jej tworzenie, a to oznacza, że to Ty 

odpowiadasz za przyszłość swojego biznesu.”

Thomas Schmidt, Dyrektor Zarządzający TomTom Telematics
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WEBFLEET to jedno z wiodących na świecie i najpopularniejsze w Europie 

rozwiązanie do zarządzania flotą. Jego wdrożenie pozwala poprawić efektyw-

ność użytkowania pojazdów, zaoszczędzić paliwo, wesprzeć ekonomikę jazdy 

i — dzięki lepszej przejrzystości danych — zwiększyć ogólną wydajność floty.  

I to niezależnie od wielkości firmy. Co istotne, system WEBFLEET jest oparty 

na technologii „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), co oznacza, że dane 

zapisywane są na bieżąco w chmurze i każdy użytkownik może mieć do nich 

dostęp z dowolnego miejsca na ziemi.

WEBFLEET to korzyści zarówno dla właścicieli firm i spedytorów, jak również 

dla kierowców. Dzięki platformie, firmy mogą prowadzić bardziej odpowiedzial-

ne działania i przyczyniać się do obniżenia kosztów paliwa, konserwacji i ubez-

pieczenia.  System wypełnia lukę pomiędzy menedżerami w biurze a kierowca-

mi na drodze, pomagając im współpracować jako jeden zespół.  

 

Zaawansowane systemy monitorowania pojazdów mogą np. pomóc rozliczyć 

czas pracy i sporządzić raport przebiegu pojazdu. Takie informacje mogą być 

udostępnione kierownictwu, urzędowi skarbowemu lub klientowi - w zakresie 

dopasowanym do ich potrzeb i zgodnie z dyspozycją osoby zarządzającej flotą.

CZYM JEST  
PLATFORMA  
WEBFLEET? 
 

CO ZYSKASZ 
DZIĘKI  
WEBFLEET?

System WEBFLEET, połączony z urządzeniami zamontowanymi w po-

jeździe,  zapewnia menedżerom floty wgląd w jej wydajność za pomocą 

przejrzystych dashboardów i obszernych raportów. To z kolei pomaga im 

obniżyć całkowity koszt poprzez analizę stanu i sposobu wykorzystania pojaz-

dów, oraz stylu jazdy kierowców.
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Dokładną lokalizację — podgląd lokalizacji pojaz-

dów i informacje drogowe w czasie rzeczywistym, 

dostępne w formie map TomTom oraz w widoku 

Google Street View.

Skuteczne planowanie tras i przekazywanie ich 

bezpośrednio do kierowców — precyzyjne plano-

wanie trasy według lokalizacji, godziny odjazdu lub 

przyjazdu i typu pojazdu.

Spersonalizowane mapy — umożliwiają zdefiniowanie 

stref geograficznych lub grup pojazdów, co pozwala 

szybko i łatwo przełączać widoki i uzyskać potrzebne 

informacje. 

 

Przejrzysty interfejs — łatwy podgląd wskaźników 

KPI pozwala na bieżąco monitorować wydajność  

floty w czasie rzeczywistym.

Szybko generowane raporty — natychmiastowy 

dostęp do danych historycznych pozwala analizować 

trendy na przestrzeni czasu.

Wzbogacanie danych przez integrację — połączenie 

aplikacji biznesowych z WEBFLEET pozwala 

wykorzystać dane pochodzące z rozwiązań innych 

producentów.

Możliwość zarządzania flotą pojazdów poza  

biurem i z dowolnego urządzenia.

CO ZNAJDZIESZ 
W WEBFLEET?

1. Oszczędnie, bezpiecznie i ekologicznie do celu, 
czyli OptiDrive 360

2. Skuteczne planowanie tras i dokładność  
estymacji przybycia do celu

3. Cyfrowy tachograf 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE
FUNKCJONALNOŚCI  
WEBFLEET:

4. Zgodność z RODO

5. Przebiegi pod kontrolą dzięki aplikacji 
Logbook

6. Dashboard, czyli wszystko  
w zasięgu ręki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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OSZCZĘDNIE, BEZPIECZNIE  
I EKOLOGICZNIE DZIĘKI 
OPTIDRIVE 360

UŁATWIENIA DLA MENEDŻERA:

Korzystając z OptiDrive 360, menedżerowie  

mogą w łatwy sposób monitorować i oceniać 

ogólną wydajność jazdy, identyfikować obszary 

wymagające poprawy oraz podejmować działania 

zmierzające do ciągłego doskonalenia stylu jazdy 

kierowców – zarówno w formie wskazówek w czasie 

rzeczywistym, jak i w ramach podsumowania po 

zakończonej podróży. 

Pulpity dostępne w czasie rzeczywistym i szczegó-

łowe raporty prezentują informacje w prosty sposób 

oraz pozwalają poprawić bezpieczeństwo i optyma-

lizować koszty.

Aż 30% kosztów 
użytkowania pojazdu 
zależy od sposobu jego 
eksploatacji.  
 
Dlatego monitorowanie jazdy 
kierowców jest niezwykle ważne. 
Jednak sam monitoring to nie 
wszystko. Kluczowe jest bowiem 
wyciągnięcie wniosków i stałe 
ulepszanie stylu jazdy. 

W tym celu stworzona została  
usługa OptiDrive 360.

OptiDrive 360 to wielokrotnie nagra-
dzane rozwiązanie pomagające stale 
poprawiać wydajność jazdy w każdej flo-
cie, bez względu na typ pojazdów. Dzięki 
współpracy kierowców i osób zarządza-
jących flotą, styl jazdy może być bardziej 
efektywny, bezpieczny i ekologiczny.
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NIŻSZE KOSZTY -  

obniż zużycie paliwa, 

koszty przeglądów 

serwisowych i wysokość 

składek ubezpieczenio-

wych, ograniczając tym 

samym łączny koszt 

utrzymania pojazdów. 

WIĘKSZE  

ZAANGAŻOWANIE  

I BEZPIECZEŃSTWO 

KIEROWCÓW -  

dostarczane w czasie 

rzeczywistym informa-

cje zwrotne i porady 

dotyczące stylu jazdy to 

mniej wypadków i krót-

sze przestoje związane  

z konserwacją.

EKOLOGICZNA  

JAZDA ZMNIEJSZA 

EMISJĘ CO₂ - wykaż 

się troską o środowisko, 

dążąc do obniżenia  

zużycia paliwa  

i emisji CO₂. 

CIĄGŁE  

DOSKONALENIE 360° - 

analizuj trendy, porównuj 

wydajność kierowców  

i identyfikuj obszary,  

w których można  

poprawić wyniki. 

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA  
OPTIDRIVE 360 W RAMACH  
WEBFLEET:
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SKUTECZNE PLANOWANIE 
TRAS I DOKŁADNOŚĆ ESTY-
MACJI PRZYBYCIA DO CELU 

Szybkość dostawy czy czas przewozu osób stanowi bardzo ważne kryterium 
podczas wyboru usługi telematycznej ponieważ może decydować o sukcesie 
biznesu. Coraz częściej klienci chcą wiedzieć dokładnie, kiedy pojawi się u nich 
samochód i gdzie jest w tej chwili, co pozwala na lepsze zaplanowanie działań 
i zadań wewnątrz firmy. Aż 74% klientów firm transportowych deklaruje, że 
zrezygnuje z usługi, jeżeli nie będzie znało dokładnych godzin i terminów dostaw.

ETA (z ang. estimated time of arrival - szacowany 

czas dojazdu), staje się już niezbędne w zarządzaniu 

flotą. Rozwiązania tego typu ważne są zarówno w 

przypadku usług dla firm, jak i tych przeznaczonych 

dla kosumentów indywidualnych. ETA i planowanie 

tras za pomocą WEBFLEET to olbrzymie ułatwienie 

dla dyspozytorów, którzy dzięki temu rozwiązaniu 

mogą pracować dużo wydajniej. 

Estymowany czas przybycia obliczany jest w oparciu o wieloletnią analizę danych drogowych  
na poszczególnych odcinkach tras i milionach czujników rozmieszczonych na całym świecie.

Dzięki stałemu podglądowi aktualnych lokalizacji 

pojazdów oraz szybkiej symulacji trasy, dyspozyto-

rzy w ciągu kilku chwil są w stanie oszacować czas  

i koszt przejazdu.  

Może to mieć kluczowe znaczenie w przypadku, gdy zle-

cenie wymaga bardzo szybkiego dojazdu związanego np. 

z sytuacją alarmową. 

Osoba zarządzająca pojazdami może podjąć decyzję o wy-

braniu trasy związanej np. z opłatami drogowymi, ale dają-

cą większą pewność, że transport pojawi się na miejscu o 

zaplanowanej godzinie. Jest to bardzo przydatne również 

w sytuacji pojawienia się nagłego zdarzenia drogowego, 

które znacznie zmienia przepustowość trasy. W takiej sy-

tuacji, dzięki dostępowi do analizy trasy w czasie rzeczywi-

stym, dyspozytor może podjąć szybką decyzję o zmianie 

drogi na taką, która umożliwi szybsze dotarcie do celu.

UŁATWIENIA DLA MENEDŻERA: UŁATWIENIA DLA KLIENTA:

1. Oszczędność paliwa dzięki  
optymalizacji trasy

2. Większe bezpieczeństwo kierowców  
i transportu

3. Skrócenie czasu transportu

4. Transparentność wobec klientów,  
a co za tym idzie - wyższa satysfakcja

1. Stały dostęp do informacji o lokalizacji 
transportu

2. Łatwiejsze dostosowanie planów pro-
dukcyjnych dzięki dokładnej informacji 
o dostawie

3. Możliwość monitorowania parametrów 
takich jak np. temperatura ładunku

4. Zabezpieczenie w przypadku niespo-
dziewanych zdarzeń



CYFROWY  
TACHOGRAF

KORZYŚCI DLA SPEDYTORÓW: 

1. BRAK KONIECZNOŚCI RĘCZNEJ  

OBSŁUGI URZĄDZENIA –  

odczyty danych odbywają się zdalnie 

2. BRAK POTRZEBY POWROTU POJAZDU 

DO BAZY w celu odczytania tachografu 

3. PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI  

KIEROWCÓW – zgromadzone na platformie 

WEBFLEET dane na temat pracy kierowców 

uzyskane za pomocą tachografu mogą być 

w łatwy sposób zestawiane w czytelne ra-

porty, wskazujące silne i słabe strony całej 

floty jak i poszczególnych kierowców  

 

 

Cyfrowy tachograf znacząco usprawnia pracę całej firmy przewozowej –  
zwiększa komfort pracy kierowców i operatorów flot, zapewnia zachowanie 
zgodności z przepisami oraz daje wymierne oszczędności. 

KORZYŚCI DLA FIRMY:

1. OSZCZĘDNOŚĆ FINANSOWA – eliminacja  

„pustych przebiegów”, redukcja obowiązków  

administracyjnych

2. WSPARCIE BEZPIECZEŃSTWA  –  

wysyłka informacji o naruszeniach czasu  

pracy w czasie rzeczywistym

3. ZABEZPIECZENIE W RAZIE KONTROLI – 

możliwość wygenerowania dogłębnych raportów 

ułatwiająca bezproblemowe przejście kontroli  

Dostęp do autorskiej aplikacji WEBFLEET Tachograph Manager umożliwia właścicielom  
firm oraz spedytorom na bieżący dostęp do wszystkich danych z pojazdu.
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ZGODNOŚĆ ZE  
STANDARDAMI RODO

KORZYŚCI W 
ZAKRESIE OCHRONY 
DANYCH DZIĘKI 
WEBFLEET:

Niezależnie od wielkości floty, dostosowanie się do 

przepisów o bezpieczeństwie danych osobowych 

(RODO) stanowi nie lada wyzwanie. Właśnie 

dlatego już od 2012 roku uwzględnialiśmy 

większość założeń RODO w swoich 

procesach rozwoju systemu WEBFLEET. 

Dzięki temu mamy pewność, że platforma 

pomaga firmom spełnić i kontrolować na 

bieżąco wszystkie wymagania wynikające 

z RODO.

Zgodność z wymaganiami RODO to dla nas bardzo  

istotna kwestia, dlatego zatrudniamy Inspektora 

Ochrony Danych (IOD) oraz powołaliśmy zespół 

ds. bezpieczeństwa informacji. Do ich zadań należą 

m.in. doradzanie w kwestiach ochrony danych oraz 

nadzorowanie stosowania się do RODO oraz weryfi-

kacja bezpieczeństwa platformy WEBFLEET.

1. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU 

– możliwość szyfrowanego logowania,  

bezpieczny transfer danych 

2. ZABEZPIECZENIE SPOSOBU PRZECHOWY-

WANIA – kontrola nad archiwizowanymi  

w systemie danymi – m.in. wiadomościami tek-

stowymi, zamówieniami, danymi dotyczącymi 

podróży, czy raportami 

3. KONTROLA DOSTĘPU  

– możliwość ograniczenia dostępu do danych w za-

leżności od potrzeb informacyjnych pracowników

4. CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA  

– bezpieczeństwo systemu potwierdzone  

poprzez specjane akredytacje, takie jak np.  

ISO/IEC 27001:2013 

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI  

– możliwość przełączenia się w tryb prywatny  

i zatrzymania przekazywania danych o lokalizacji 

pojazdu
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PRZEBIEGI  
POD KONTROLĄ 
DZIĘKI APLIKACJI  
LOGBOOK

Aplikacja mobilna WEBFLEET Logbook pozwala rejestrować godziny pracy,  
przejechane kilometry, przekraczanie granic międzypaństwowych, a także poma-
ga rozliczać kierowców i firmę oraz wypełniać deklaracje podatkowe. Co więcej, 
oprogramowanie współpracuje z montowanymi w pojeździe terminalami LINK oraz 
wyświetla w smartfonie kierowcy dokładne informacje odnośnie przebytej pracy. 

      NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI: 

1. Ułatwienia w zarządzaniu czasem pracy kierowców 

2. Wsparcie w zakresie dokładnego rozliczenia podatku

3. Indywidualna identyfikacja kierowców

4. Rejestracja przekraczania granic

5. Wsparcie w zakresie spełnienia wymagań 

6. Zgodność z Rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych (RODO)

APLIKACJA UMOŻLIWIA KIEROWCOM 

DODAWANIE ISTOTNYCH INFORMACJI  

O REJESTROWANEJ PODRÓŻY, TAKICH  

JAK:

1. Typ podróży:  

służbowa, dojazd do pracy  

lub prywatna

2. Cel podróży

3. Osoba kontaktowa

4. Notatki

Dzięki wykorzystaniu WEBFLEET Logbook raport z podróży może również pełnić funkcję karty drogowej kierow-

cy, co pozwala na łatwą rejestrację przebiegu bez potrzeby korzystania z dokumentów papierowych. Dostęp do 

raportu można uzyskać za pośrednictwem aplikacji, gdzie można go wysłać w postaci dokumentu w formacie PDF 

na wybrany adres e-mail.



CZYM JEST  
DASHBOARD? 
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DASHBOARD CZYLI  
WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI

W branży TSL dostęp do infor-

macji na temat bieżącego stanu 

pojazdów, ich aktualnej pozycji, 

statusie zleceń, załadunków  

i efektywności przejazdów jest 

kluczowy dla powodzenia biznesu. 

Dlatego w systemach FMS (z ang. 

fleet management system – sys-

tem zarządzania flotą) - niezwykle 

ważną rolę pełni widok ogólny 

czyli dashboard.

Najprościej mówiąc – dashboard 

to zestaw informacji i wskaźników, 

wyświetlanych w czytelny sposób 

na ekranie. Ułatwia on analizę wy-

dajności w czasie rzeczywistym. 

Dzięki niemu menadżerowie mogą 

szukać rozwiązań mogących podnieść 

wydajność całej floty czy obniżyć 

koszty. Zastosowanie dashboardu WE-

BFLEET pozwala zaoszczędzić nawet 

do 30%  czasu na analizy i przygoto-

wanie raportów. 

Dzięki tego typu rozwiązaniom można 

również wprowadzić elementy grywa-

lizacji dla samych kierowców. Dostęp 

do rankingów wydajności czy bezpie-

czeństwa jazdy pozwala na wprowa-

dzenie motywacyjnych nagród dla naj-

lepszych kierowców, czy też wsparcia 

szkoleniowego dla tych, których wyniki 

znalazły się poniżej średniej.

 

Szybki dostęp do wszystkich 
najważniejszych parametrów 
floty

Sprawne zarządzanie flotą  
za pomocą kilku kliknięć

Kontrola parametrów  
pojazdów 

Dostęp do danych pozwala-
jących na analizę wydajności 
całej floty

Oszczędność czasu przezna-
czanego na raportowanie
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OPINIE  
KLIENTÓW  

• Bezpieczeństwo  
transportu i kierowcy

• Obniżenie kosztów floty

• Ułatwienie współpracy  
wewnątrz firmy

Ewelina Gradowska,  
Manager Zarządzający

• Zwiększenie  
produktywności

• Obniżenie kosztów  
operacyjnych

• Znacząca poprawa  
zachowania kierowców

• Redukcja kosztów paliwa  
i eksploatacji pojazdów

Bogdan Burian,  
właściciel firmy, Burian 
Transport & Logistic

• Ekspansja zagraniczna dzięki  
spełnieniu międzynarodowych  
wymagań

• Zwiększenie efektywności  
transportuAndrzej Ptaszek, 

właściciel i założyciel
BIRDki AUTO TRANSPORT

• Zoptymalizowane koszty 
przejazdu

• System prosty w obsłudze

• Niezawodność
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„OSZCZĘDNOŚCI  
I PODNIESIENIE 
JAKOŚCI OBSŁUGI 
DZIĘKI TOMTOM 
TELEMATICS”

„WEBFLEET TO 
BEZAWARYJNE
OPROGRAMOWANIE”

„KILKANAŚCIE  
TYSIĘCY ZŁOTYCH
OSZCZĘDNOŚCI 
MIESIĘCZNIE DZIĘKI
TELEMATYCE”

„WIĘKSZA 
KONKURENCYJNOŚĆ  
NA RYNKU EUROPEJSKIM 
DZIĘKI ZAMIANIE 
AUTOCONTROL NA 
WEBFLEET”

Hubert Sośnicki, 
właściciel firmy,  
Transhut sp. z o. o.

1.

2.

3.

4.
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NA CO  
ZWRÓCIĆ  
UWAGĘ  
WYBIERAJĄC  
DOSTAWCĘ USŁUG  
TELEMATYCZNYCH?

1. WSPARCIE NA LATA 

Wybierając dostawce usług telematycznych 

pamiętaj o tym, że będzie to inwestycja na lata. 

Dlatego ważna jest pewność, że firma zapewni 

możliwość aktualizacji oprogramowania również  

w przyszłości.

2. SPRAWNA AKTUALIZACJA 

Aktualizacja oprogramowania może być 

problematyczna, zwłaszcza jeśli wymaga 

dodatkowych czynności. Najlepszym rozwiązaniem 

jest wybranie opcji gwarantującej zdalny update 

systemów.

3. INTEGRACJA Z FIRMOWYMI APLIKACJAMI 

Systemy telematyczne mogą świetnie 

współpracować z aplikacjami, które dotychczas były 

wykorzystywane w firmie. Warto zadbać, aby nasz 

dostawca umożliwiał ich integrację.

4. SOLIDNOŚĆ WYKONANIA URZĄDZEŃ 

Trwałość urządzeń i możliwość dowolnego 

wymieniania ich w ramach floty to podstawa,  

na która koniecznie należy zwrócić uwagę.

5. DOSTĘP DO SERWISU 

Usterka może zdarzyć się w każdym sprzęcie,  

w każdym miejscu i o każdej porze. Dlatego bardzo 

ważny jest szeroki dostęp do mobilnego serwisu 

gwarancyjnego, który jest dostępny na terenie 

całego kraju oraz poza nim, jeśli pojazdy wyjeżdżają 

poza Polskę.

6.  BEZPIECZNE DANE I RODO 

Bezpieczeństwo naszych danych jest bardzo ważne. 

Przed wybraniem dostawcy sprawdźmy czy posiada 

certyfikaty w obszarze gromadzenia i analizy danych 

oraz czy spełnia normy związane z Rozporządze-

niem o ochronie danych osobowych (RODO).

7. JAKOŚĆ MAP 

Aktualne, wysokiej jakości mapy uwzgledniające 

parametry pojazdu, połączone z bieżącym 

dostępem do informacji o zdarzeniach drogowych, 

to podstawowa funkcjonalność, którą powinien 

zapewnić dostawca usług telematycznych.
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dowiedz się więcej:

Tel. 22 346 00 94
telematics.tomtom.com



OBSERWUJ:Tel. 22 346 00 94

KRS 0000653739

NIP 526 251 00 35

REGON 017177550

TomTom Telematics Polska Sp. z o.o.

Ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

Polska


