Przewodnik
PO TELEMATYCE POJAZDÓW
Czym jest telematyka pojazdów i jakie korzyści
może ona przynieść Twojej firmie?

ROZWIĄZANIA DLA
ŚWIATA PEŁNEGO DANYCH
Obecnie firmy działają na podstawie

Ale jak można zadbać o to, aby dane

danych. Informacje, do których ma

te były wykorzystywane w najbardziej

dostęp Twoja firma, są jednym z Twoich

efektywny sposób? Tutaj kluczowe

najważniejszych aktywów. Jeśli są one

znaczenie ma system telematyczny

właściwie wykorzystywane, mogą pomóc

pojazdu.

obniżyć koszty, usprawnić procedury
robocze i pozyskać nowych klientów.

Wysokiej jakości system telematyczny
zapewnia dostęp do danych pojazdu

Jednym z najważniejszych źródeł danych

i kontrolę nad nimi, a także narzędzia

są pojazdy. Każdego dnia generują one

i funkcje, których potrzebujesz, aby

ogromną ilość potencjalnych danych

skutecznie z tych danych korzystać.

dotyczących m.in. lokalizacji, paliwa,

Pozwala on zoptymalizować każdy etap

przebiegu i stylu jazdy kierowcy.

zarządzania pojazdami od planowania
dziennych harmonogramów po
komunikację z zespołem na drogach.
Zastanawiasz się, czy rozwiązanie
telematyczne jest odpowiednie dla Twojej
firmy? Jeśli tak, ten przewodnik służy
pomocą. Zawiera odpowiedzi na istotne
pytania dotyczące telematyki pojazdów
— jak to działa, jak pomaga i co może dla
Ciebie zrobić.

objaśnienie
kluczowych pojęć
Jak w przypadku wielu innych branży, także branża telematyczna posługuje się własną
terminologią. Z tego powodu pewne rzeczy mogą być nieco niejasne dla początkujących.
Dlatego zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy znaczenie kluczowych pojęć.
TELEMATYKA

ODBIORNIK GPS

Połączenie sprzętu i oprogramowania, które

Urządzenie, które jest zamontowane w pojeździe i

łączy przedmiot (np. samochód) z Internetem i

określa jego dokładną pozycję za pomocą Globalnego

umożliwia jego zdalne monitorowanie. Umożliwia to

Systemu Pozycjonowania (GPS) lub innej sieci

rejestrowanie związanych z nim danych, takich jak

satelitarnej. Po podłączeniu do internetu odbiornik

przebyta trasa, prędkość, przyspieszenie itp.

GPS może przekazywać współrzędne pojazdu do
centralnego systemu. Dzięki temu pozycja pojazdu

ZARZĄDZANIE FLOTĄ

może być wyświetlana i monitorowana na mapie.

Flota odnosi się do samochodów osobowych,
firmy i używanych przez kierowców pracujących w

URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA
MONTOWANE W POJEŹDZIE

tej firmie. Zarządzanie flotą oznacza nadzorowanie

Urządzenie umożliwiające rejestrację wszystkich

eksploatacji i konserwacji tych pojazdów w celu

istotnych danych dotyczących pojazdu i kierowcy.

upewnienia się, że są one prawidłowo użytkowane,

Może na przykład mierzyć, rejestrować i

prowadzone właściwymi trasami i terminowo

przechowywać lokalizację pojazdu, prędkość jazdy

serwisowane. Pozwala również kontrolować związane

oraz informację o włączonym silniku.

dostawczych lub ciężarowych będących własnością

z tym koszty i umożliwia spełnienie wszelkich
powiązanych wymogów prawnych.

TERMINAL KIEROWCY

NAWIGACJA

Zamontowane w pojeździe urządzenie, które

Zainstalowany w pojeździe system wskazujący

umożliwia komunikację między kierowcą a biurem.

kierowcy najszybszą drogę do celu podróży.

Wyświetla informacje o kwestiach takich jak

Dzięki odbiornikowi GPS, system nawigacyjny zna

najszybsza trasa lub najbliższe zlecenie, a także może

pozycję kierowcy, co umożliwia mu wyznaczanie

przekazywać porady i wskazówki dotyczące jazdy.

i sugerowanie najlepszej możliwej trasy. Niektóre

Umieszcza się go w uchwycie na desce rozdzielczej.

systemy nawigacyjne są w stanie na bieżąco
monitorować informacje o ruchu drogowym. W takim
przypadku mogą one zapewniać porady dotyczące
alternatywnych tras w celu uniknięcia blokad dróg,
korków i opóźnień.

MONITOROWANIE I LOKALIZOWANIE
Monitorowanie odnosi się do odtwarzania trasy, którą
przebył pojazd. Lokalizowanie odnosi się do ustalania
lokalizacji pojazdu, czyli tego, gdzie się w danym
momencie znajduje.

TELEMATYKA
POJAZDÓW
W PRAKTYCE
Teraz, gdy znasz już główne pojęcia, na pewno rozumiesz już, czym jest telematyka
pojazdów. Aby było to bardziej zrozumiałe, przyjrzyjmy się, w jaki sposób telematyka
może pomóc Ci w codziennej pracy.
MONITOROWANIE POZYCJI POJAZDU
Urządzenie zainstalowane w pojeździe przekazuje

MONITOROWANIE STYLU JAZDY
KIEROWCÓW

jego współrzędne do systemu oprogramowania

Będziesz nie tylko wiedzieć, gdzie są Twoi kierowcy,

w Twoim biurze. Informacje te są następnie

ale zobaczysz również, jak jeżdżą. Prędkość,

wyświetlane na mapie na monitorze, dzięki czemu

przyspieszenie, szybkość hamowania i inne kluczowe

można sprawdzić, gdzie znajdują się pojazdy oraz

elementy mogą być dokładnie monitorowane, aby

monitorować postęp w realizacji zamówień.

sprawdzić, czy pojazdy są używane bezpiecznie
i ekonomicznie. Możesz również sprawdzić, czy

KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM
Jeśli masz do przekazania nowe informacje,
nowe instrukcje lub nastąpiły zmiany w planie,
możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio na
terminal kierowcy. Urządzenie może wyświetlać
komunikaty z biura na swoim ekranie lub, w
niektórych przypadkach, odczytywać je na głos. Bez
konieczności zatrzymywania się lub rozmawiania
przez telefon, kierowca może odbierać nowe
zamówienia, instrukcje i aktualizacje, a następnie
za jednym kliknięciem rozpoczynać nawigację do
nowego miejsca docelowego.

kierowcy używają Twoich pojazdów do prywatnych
podróży.

OBSŁUGA KLIENTÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW

Jeśli Twoja flota dostarcza produkt lub usługę, system

Pulpit systemu telematycznego pojazdu daje wgląd

telematyczny pojazdu pomaga dokładniej określić

w sposób wykorzystania floty. Informacje odnoszące

szacowane czasy przybycia (z ang. ETA - Estimated

się do wszystkich poprzednich wyjazdów kierowców

Time of Arrival). System można również skonfigurować

są dostępne do analizy, w tym te dotyczące zużycia

w taki sposób, aby w przypadku opóźnienia

paliwa, tras, postojów i innych kwestii. Raporty te dają

wysyłał automatyczną wiadomość do klienta ze

Ci to, czego potrzebujesz, abyś mógł optymalizować

zaktualizowanym szacowanym czasem przybycia.

procesy w swojej firmie.

WSPARCIE DLA KIEROWCY W TRASIE

AUTOMATYZACJA ADMINISTRACJI

Terminal kierowcy może być tak skonfigurowany, aby

System telematyczny może być również

zapewniał kierowcy wskazówki dotyczące poprawy

wykorzystywany przez inne działy firmy. Na przykład,

stylu jazdy lub alternatywnych tras, które pozwolą

jeśli czas, który załoga spędza z klientami, określa

uniknąć opóźnień. Terminal może też informować

kwotę, która zostanie naliczona za dane zamówienie,

kierowcę o ograniczeniach prędkości i lokalizacji

system ten może w takich przypadkach uprościć

fotoradarów.

proces tworzenia i wysyłania faktur. Informacje o
czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy można pobrać

REJESTROWANIE CZASU PRACY
Niezależnie od tego, czy musisz rejestrować czas
pracy kierowców dla celów płacowych, czy też w celu
zapewnienia zgodności z przepisami UE, niektóre
systemy telematyczne pojazdów są w stanie robić to
automatycznie.

do systemu biurowego bezpośrednio z urządzenia
zamontowanego w samochodzie.

KORZYŚCI
Telematyka pojazdów to system nie tylko dla menedżerów floty. Jest to również doskonałe
rozwiązanie dla kierowców, pracowników administracyjnych i wszystkich innych osób
zaangażowanych w funkcjonowanie floty. Poniżej przedstawiamy kilka głównych korzyści.

Zwiększona efektywność

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki tak dużej ilości istotnych i aktualnych informacji

System zapewnia informacje potrzebne do

na wyciągnięcie ręki, można skutecznie planować

wyeliminowania niebezpiecznego stylu jazdy, który

i szybko dostosować harmonogram prac, jeśli

może zaszkodzić reputacji Twojej firmy i narażać na

nieoczekiwane zdarzenia go zakłócą.

uszkodzenia Twoich kierowców i pojazdy.

Podniesiona wydajność

Obniżenie kosztów

Korzystając z dokładnych informacji o ruchu

Zachęcając do bardziej ekonomicznej jazdy, można

drogowym w czasie rzeczywistym, możesz umożliwić

obniżyć koszty eksploatacji, a powiadomienia

kierowcom poruszanie się po najszybszych trasach,

dotyczące konserwacji pomagają unikać kosztownych

co pomoże zrealizować więcej zamówień zgodnie z

napraw.

harmonogramem.

Lepsza komunikacja

Mniejszy stres dla kierowców

Terminal kierowcy umożliwia przekazywanie

Dzięki wyświetlaniu najlepszej trasy na terminalu oraz

kierowcom komunikatów w sposób jasny i zwięzły.

zawsze aktualnym informacjom o ruchu drogowym,
kierowcy mogą wybrać najłatwiejszą drogę do celu.
Dodatkowo, dzięki terminalowi, kierowcy nie muszą
odbierać połączeń z biura podczas jazdy.

Większa satysfakcja klientów
Twoi klienci będą zadowoleni, że są informowani
o zmianach w harmonogramie i nie muszą
niepotrzebnie czekać.

Uproszczona administracja
Od płacenia pracownikom, poprzez wystawianie
faktur dla klientów, aż po zapewnienie zgodności
z przepisami — telematyka pojazdów może
wyeliminować wiele problemów administracyjnych.

