
BIRDki AUTO TRANSPORT organizuje pełne transporty bezpośrednio 
od nadawcy do odbiorcy oraz przewozy częściowe z załadunkiem 
po drodze do miejsca docelowego. Przejazdy realizuje własną flotą. 
Pracuje najczęściej dla branży AGD i motoryzacyjnej.  

Firma
BIRDki to nowo powstała rodzinna firma w branży TSL. „Pomysł 
wziął się z zainteresowań synów transportem i spedycją oraz chęcią 
posiadania własnego biznesu” – mówi właściciel Andrzej Ptaszek, który 
założył BIRDki w połowie 2017 roku. Obecnie firma specjalizuje się w 
transporcie towarów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony, ale planuje rozszerzyć flotę o pojazdy o DMC do 24 ton. 

„BIRDki posiada nowoczesny tabor pojazdów, dzięki któremu jest 
w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających 
klientów. Priorytetem firmy jest jest zadowolony klient.” – dodaje 
Andrzej Ptaszek. W firmie zostały wdrożone najnowocześniejsze 
rozwiązania związane z IT oraz telematyką pojazdów.

Wyzwanie
Najważniejszym wyzwaniem dla BIRDki jest powiększanie floty i dalszy 
rozwój firmy przy jednoczesnym wdrożeniu systemów pozwalających 
na pełny dostęp do wszystkich informacji o flocie.

Firma szukała pewnego i bezpiecznego rozwiązania. Liczył się 
stały dostęp i przydatność na każdym etapie rozwoju, od małych 
samochodów po dużą flotę. Miał to być też system prosty w obsłudze, 
posiadać intuicyjny interfejs, a zarazem być kompletnym narzędziem 
do zarządzania flotą.

„Szukaliśmy niezawodnego rozwiązania do skutecznego mierzenia i 
analizy floty o funkcjonalności, która  jest wykorzystywana zarówno 
przez kierowców jak i pracowników w biurze.” - mówi Andrzej Ptaszek. 
Te kryteria spełniał WEBFLEET wraz z urządzeniami od Webfleet 
Solutions.
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Rozwiązanie
Firma posiada obecnie nowoczesną nawigację Webfleet Solutions 
PRO 8275 TRUCK, urządzania Link 410 i 105 oraz dostęp do aplikacji 
WEBFLEET. W 3 nowych pojazdach BIRDki chce zainstalować Link 510 
zamiast Link 410 celem oceny przydatności ich w całej flocie i korzyści 
płynących z ich korzystania. 

„Wprowadzona niedawno funkcja planowania podróży z punktu A do 
punktu B, z możliwością przesyłania tras bezpośrednio do kierowcy, 
pomogła nam zoptymalizować koszty przejazdu.” – mówi Andrzej 
Ptaszek, szef BIRDki AUTO TRANSPORT.

Właściciel BIRDki chwali też natychmiastowy dostęp do istotnych 
informacji oraz raportów, dzięki czemu pozwala to jego firmie 
podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje biznesowe.

„WEBFLEET idealnie pracuje z systemami nawigacyjnymi, a prosty 
i łatwy w użyciu interfejs jest w 100% wykorzystywany przez 
pracowników biura, jak i kierowców. Intuicyjne i bardzo przyjazne 
oprogramowanie przynosi dużą oszczędność czasu” – podkreśla 
Andrzej Ptaszek. 

 Firma wykorzystuje też i zachwala pełen podgląd poszczególnych 
zleceń na każdym etapie ich realizacji, co pozwala kierowcom oraz 
spedytorom kontrolować w pełni poszczególne zlecenia i bez zbędnej 
straty czasu nimi zarządzać.

„Rozwiązanie firmy Webfleet Solutions wspiera rozwój naszej firmy na 
każdym etapie. 

W  kwestii wyboru dostawcy usług telematycznych decyzje były 100% 
trafne. Wymieniać korzyści można wiele ale największą z nich jest fakt, 
że ma się poczucie dobrego wyboru i pełnego bezpieczeństwa.” – 
kończy Andrzej Ptaszek.
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