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Firma
Inter-Team to ogólnopolski dystrybutor części samochodowych  
i wyposażenia warsztatów. Firma powstała w 1989 r. i od tamtej 
pory dynamicznie się rozwija. Obecnie posiada ponad 80 oddziałów 
w Polsce i jeden oddział w czeskiej Pradze. Flota liczy blisko 500 
własnych pojazdów. Firma współpracuje także z kilkudziesięcioma 
przewoźnikami zewnętrznymi. 

Inter-Team był początkowo firmą rodzinną, założoną i prowadzoną 
przez rodzinę Szewczyków. Pierwszy magazyn centralny 
przedsiębiorstwa mieścił się przy ulicy Myśliborskiej w Warszawie. 
W ciągu pierwszych 20 lat działalności otwarto ponad 20 filii z 
magazynami części. W 2009 roku spółka Inter-Team stała się członkiem 
Nordic Forum, międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego 
europejskich dystrybutorów części samochodowych. Jednocześnie 
za pośrednictwem Nordic Forum stała się częścią międzynarodowej 
Grupy HELLA, będącej jednym z 40 największych dostawców części 
samochodowych na świecie. Roczne wyniki sprzedaży całej grupy 
wynoszą blisko 6,6 mld euro. Od chwili dołączenia do Nordic Forum 
firma dynamicznie się rozwija. Liczba oddziałów na przestrzeni 
zaledwie kilku lat zwiększyła się do ponad osiemdziesięciu, a liczba 
pracowników wzrosła do blisko 1500 osób.

Swoje usługi firma kieruje do warsztatów samochodowych, 
hurtowni oraz sklepów z częściami motoryzacyjnymi. Warsztatom 
samochodowym – poza częściami samochodowymi i wyposażeniem 
warsztatów Inter-Team oferuje szeroki pakiet kompleksowych usług 
– w tym m.in. doradztwo, szkolenia, pakiety inwestycyjne na rozwój 
działalności oraz wsparcie marketingowe. 
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Wyzwanie
Zanim Inter-Team nawiązał współpracę z firmą Webfleet Solutions, przez 
2 lata korzystał z usług innego dostawcy systemów telematycznych. 
Jednak współpraca ta nie do końca odpowiadała  potrzebom oraz 
oczekiwaniom klientów, którzy cenią przede wszystkim terminowość 
dostaw. System, z którego firma korzystała poprzednio, nie zapewniał 
stałego śledzenia tras. Zapisy bywały przerywane, przez co brak było 
pewności co do dokładności pomiaru. 

”W naszej branży szybkość dostawy zamówionych części ma kluczowe 
znaczenie dla klienta. Dlatego szukaliśmy rozwiązania, które da nam 
pewność, że nasze dostawy realizowane są w możliwie najkrótszym 
czasie” - mówi Adam Stryjewski, Dyrektor ds. Logistyki w Inter-Team. 

Rozwiązanie
Inter-Team zdecydował się na instalację urządzeń Link 201, Link 200  
i Pro 1950 Webfleet Solutions. Zostało w nie wyposażone kilkaset aut, a 
w planach jest stałe zwiększanie liczby samochodów z zamontowanymi 
systemami Webfleet Solutions.

“Różnicę zauważyliśmy od razu po montażu. Odwzorowanie trasy jest 
kompletne. Możemy na bieżąco śledzić drogę, jaką pokonuje kierowca  
i w ten sposób zapewnić jej optymalną wydajność”.   

Najbardziej użyteczną funkcjonalnością okazało się dekodowanie 
adresów punktów na mapie oraz analiza kilku tras samochodów z 
różnych odddziałów jednocześnie. “Również dużym plusem jest 
prosty montaż urządzeń Webfleet Solutions w autach” - mówi Mariusz 
Maciaszek, Kierownik Działu Logistyki Transportu. 

Montaż urządzeń Webfleet Solutions umożliwił zmianę sposobu 
kontroli tras. Dzięki temu pracownicy firmy są w stanie na bieżąco 
śledzić wydajność każdej z nich i w razie potrzeby szybko reagować, 
wprowadzając niezbędne modyfikacje. Daje to klientom Inter-Team 
pewność, że zamówione części dotrą na czas, a Dział Logistyki 
Transportu Inter-Team ma pełną kontrolę nad trasami i może 
optymalizować koszty logistyki. 

Obecnie analiza wydajności danej trasy trwa nawet 40% krócej w 
porównaniu do wyników sprzed instalacji urządzeń Webfleet Solutions. 
Zaoszczędzony czas firma może wykorzystać na bezpośrednią pracę z 
klientem. 
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