REDUKCJA KOSZTÓW
DZIĘKI ZARZĄDZANIU
FLOTĄ POJAZDÓW

WPROWADZENIE
To oczywiste, że pojazdy mogą zwiększyć

Chcesz obniżyć koszty związane z

koszty prowadzenia działalności. Paliwo,

pojazdami? Czytaj dalej.

konserwacja, zmniejszenie wartości i
ubezpieczenie to tylko kilka przykładów,
jak samochody osobowe, dostawcze i
ciężarowe wpływają na wyniki finansowe.
Ten przewodnik szczegółowo opisuje
koszty związane z pojazdami i sposób
ich kontrolowania. Omawia czynniki
wpływające na wzrost kosztów,
działania, które można podjąć, aby
zacząć oszczędzanie, oraz sposób, w jaki
rozwiązania do zarządzania flotą wspierają
bardziej ekonomiczną eksploatację.
Dodatkowo przewodnik zawiera pomocny
kalkulator oszczędności, który pozwala
szybko ustalić, jak cenne dla firmy może
być rozwiązanie do zarządzania flotą.

CZYNNIKI,
KTÓRE ZWIĘKSZAJĄ
KOSZTY
Koszty związane z flotą można podzielić na dwie

Wydaje się więc, że istnieje zgoda co do tego, że

kategorie: zmienne i stałe. Koszty stałe wynikają z

zmienne koszty związane z pojazdami są zbyt

inwestycji w pojazdy i są związane np. ze spadkiem

wysokie. Ale co się na nie składa?

wartości i odsetkami. Koszty te są niezbędne i
nieuniknione oraz nie można ich zmniejszyć.
Zmienne koszty to inna sprawa. Elementami takimi
jak paliwo, serwisowanie, uszkodzenia i ubezpieczenie
jesteś w stanie zarządzać. Ale kiedy rozmawiasz z

PRZEBIEG

osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie flot
różnego rodzaju, szybko dostrzegasz, jak dużym

To proste: im więcej pojazdy jeżdżą, tym więcej

są one obciążeniem. W badaniu przeprowadzonym

płacisz za paliwo. Choć oczywiście chcesz ograniczyć

dla PriceWaterhouseCoopers 75% dyrektorów

niepotrzebne jazdy, bez odpowiedniego wglądu w

generalnych ds. transportu podało ceny ropy naftowej

pozycje pojazdów i ruch drogowy skrócenie czasu

jako jeden z największych problemów operacyjnych ,

jazdy kierowców w trasie może być trudne. Jeśli

podczas gdy w niedawnej ankiecie Webfleet

popełnisz błąd, może on mieć negatywny wpływ na

Solutions Telematics większość małych i średnich

wydajność.

1

przedsiębiorstw, które korzystają z pojazdów,
zgodziła się, że ich koszty pojazdów są wyższe, niż
to konieczne, i powinny robić więcej, aby zmniejszyć
zużycie paliwa.
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W ild, J. (6 kwietnia 2015 r.). Koszty paliwa pozostają poważnym
problemem dla szefów firm transportowych. The Financial Times

Koszt utrzymania jest również zwiększony przez
przypadkowe planowanie napraw, dlatego im
szybciej dowiesz się o problemach diagnostycznych,

STYL JAZDY KIEROWCY

tym lepiej. Regularne przeglądy serwisowe i
automatyczne powiadomienia o potencjalnych

Jeśli kierowcy stale przyspieszają i zwalniają,

problemach pomagają w ich identyfikacji i usuwaniu,

przekraczają ograniczenia prędkości lub za szybko

zanim staną się problemami, które mogą wymagać

wchodzą w zakręty, marnują paliwo. A może uważasz,

poważniejszych napraw i przestojów.

że taki rodzaj jazdy jest preferowany, ponieważ dzięki
niemu kierowcy szybciej docierają do celu? Zastanów
się jeszcze raz: kierowcy jeżdżący agresywnie wcale nie
wykonują szybciej zadań w porównaniu z kierowcami
prowadzącymi w sposób spokojny i opanowany.
Złe zachowanie kierowcy nie tylko zwiększa
koszty paliwa, ale jest także niepotrzebne. Ale jak

KWESTIE ZWIĄZANE Z
UBEZPIECZENIAMI

poprawić styl jazdy kierowców, jeśli nie widzisz, jak

Wszystkie wymienione wyżej czynniki będą

Twój zespół radzi sobie na co dzień? W badaniu

miały wpływ również na inny koszt zmienny:

Webfleet Solutions Telematics zaledwie 20%

wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeśli Twoja

osób podejmujących decyzje dotyczące floty

firma ubezpieczeniowa będzie widziała dowody

stwierdziło, że są pewni, że ich kierowcy zachowują

uszkodzenia pojazdu lub lekkomyślnej jazdy, będzie to

się bezpiecznie na drogach. Najwyraźniej do

odzwierciedlone w kwocie, którą musisz zapłacić, aby

wprowadzenia zmian konieczna jest lepsza kontrola.

utrzymać swój biznes na drodze.

ZUŻYCIE
Ogólny stan techniczny pojazdów to kolejny obszar,
który może zwiększyć koszty. Tu też zachowanie
kierowcy odgrywa dużą rolę: przyspieszanie, ostre
hamowanie i powolna zmiana biegów mogą mieć
negatywny wpływ na różne części pojazdu. Im
większe zużycie, tym wyższe koszty utrzymania.

OSZCZĘDNOŚCI
DZIĘKI ZARZĄDZANIU
FLOTĄ POJAZDÓW
Rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów zostały
zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić lepszą
kontrolę nad sposobem użytkowania pojazdów i
zarządzania nimi. Dane te pomagają w podejmowaniu
skuteczniejszych i pewniejszych działań w celu
zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania.

LEPSZY STYL JAZDY
Dzięki telematyce pojazdów rozwiązanie do
zarządzania flotą pojazdów pozwala monitorować
wiele aspektów zachowania kierowców podczas
podróży. Rozwiązanie to gromadzi i wyświetla dane
dotyczące przyspieszania, hamowania, prędkości

Jak więc zarządzanie flotą działa w praktyce, jeśli

i zużycia paliwa. Dzięki tym informacjom można

chodzi o redukcję kosztów?

zobaczyć, kto i dlaczego zużywa więcej paliwa, niż
wynosi średnia, co jest punktem wyjścia do poprawy
stylu jazdy i obniżenia kosztów.

BŁYSKAWICZNE INFORMACJE
ZWROTNE
Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów obejmuje
terminal kierowcy montowany na desce rozdzielczej
pojazdu. Urządzenie to regularnie przekazuje
informacje na temat sposobu zachowania kierowcy,
zachęcając go do oszczędniejszej jazdy.

OMIJANIE KORKÓW I OBJAZDÓW
Funkcja nawigacji terminala kierowcy zawsze pokaże

LEPSZE PODEJŚCIE DO PRZEGLĄDÓW
SERWISOWYCH

najlepszą trasę dojazdu do miejsca docelowego.

Części samochodowe zużywają się wolniej, jeśli

Monitoruje ruch drogowy w czasie rzeczywistym,

kierowcy obsługują pojazdy płynniej. Korzystanie

pomagając uniknąć korków i blokad dróg.

z rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów w
celu poprawy stylu jazdy kierowców pomaga
obniżyć koszty serwisowania i zmniejszyć

INTELIGENTNIEJSZE I PROSTSZE
PLANOWANIE TRAS
Dzięki kompletnemu przeglądowi pozycji kierowców
przez cały czas rozwiązanie do zarządzania flotą
dostarcza dane potrzebne do efektywniejszego
planowania tras, zmniejszając liczbę przejechanych
kilometrów.

prawdopodobieństwo przestoju pojazdów.
Rozwiązania te mogą również oferować
automatyczne ostrzeżenia, gdy pojazd ma być
oddany do przeglądu serwisowego w oparciu
o ustalone kryteria (np. przejechane kilometry).
Zapewnia to większą szansę na wcześniejsze wykrycie
potencjalnych problemów.

OBNIŻENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI
Inwestując w telematykę pojazdów, pokazujesz
swojej firmie ubezpieczeniowej, że inwestujesz
w poprawę stylu jazdy kierowców. Korzystając z
danych gromadzonych i analizowanych przez system,
można wykazać, w jakim stopniu poprawia się styl
jazdy kierowców. Niektóre firmy ubezpieczeniowe
są przygotowane do uwzględnienia tych danych w
swoich obliczeniach przy wyznaczaniu wysokości
składek ubezpieczeniowych.

PRZYKŁADY
OSZCZĘDNOŚCI
KOSZTÓW
Jakkolwiek dobrze to wszystko brzmi do tej pory,
prawdopodobnie chcesz uzyskać więcej praktycznych
informacji, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.
W tej sekcji używamy kalkulatora oszczędności
telematycznych Webfleet Solutions Telematics, aby
dokładnie przeanalizować, w jaki sposób rozwiązanie
do zarządzania flotą wpływa na koszty trzech bardzo
różnych typów firm.
W każdym przypadku dane liczbowe wskazują
na znaczne oszczędności, choć należy pamiętać,
że samo obniżenie kosztów nie jest jeszcze dobrą
inwestycją. Należy również uwzględnić koszty
poniesione przy zakupie sprzętu i instalacji
oprogramowania.
Zanim więc przyjrzymy się przykładom, omówimy
początkową inwestycję i jej wpływ na ogólną
kalkulację.

KOSZTY SPRZĘTU
Pojazd musi być wyposażony w komputer pokładowy.
Do komputera można podłączyć akcesoria, takie jak
terminal kierowcy. Kalkulator oszczędności zakłada,
że sprzęt jest amortyzowany przez trzy lata. Zamiast
zakupu możliwy jest również leasing sprzętu.

Przykład 1:

FIRMA ŚWIADCZĄCA USŁUGI
SERWISOWE I KONSERWACYJNE
Z 10 FURGONETKAMI
Liczba furgonetek:

10

Liczba mil na pojazd w ciągu roku:

30 000

Paliwo:

olej napędowy

KOSZTY OPROGRAMOWANIA

Zużycie paliwa:

23 mile na galon

Oprogramowanie do zarządzania flotą pojazdów

Koszty ubezpieczenia na pojazd:

Koszty serwisowe na pojazd:

428 GBP
2230 GBP

ma szereg zaawansowanych funkcji. Umożliwia
wyświetlanie pozycji pojazdów w czasie

Roczne oszczędności:

rzeczywistym, daje wgląd w efektywność floty i styl

Koszty paliwa (maksymalnie do 15%):

jazdy kierowców, monitoruje zużycie paliwa i emisję

Koszty serwisowe (maksymalnie do 18%):

CO 2 oraz wiele, wiele więcej. Koszt oprogramowania

Składka ubezpieczeniowa (maksymalnie do 5%): 1115 GBP

zależy od wybranych funkcjonalności i długości
abonamentu, który chcesz wykupić.

OKRES SPŁATY

Łączne roczne oszczędności:
Roczne oszczędności na pojazd:

11 662 GBP
774 GBP

13 551 GBP
1355 GBP

Okres spłaty:
Łączne roczne oszczędności:

13 551 GBP

Obliczenie czasu potrzebnego na zwrot z inwestycji

Łączne roczne koszty :

3772 GBP

w rozwiązanie do zarządzanie flotą jest proste:

Łączne oszczędności netto:

9779 GBP

porównujesz oszczędności roczne z kosztami

Okres spłaty:

rocznymi. W każdym z naszych obliczeń firmy z flotą
w bardzo krótkim czasie od zakupu rozwiązania
osiągają zwrot z początkowej inwestycji.
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6 miesięcy

Przykład 2:

Przykład 3:

FIRMA TRANSPORTOWA
Z 15 CIĘŻARÓWKAMI

FIRMA KURIERSKA
Z 20 FURGONETKAMI I 10
SAMOCHODAMI OSOBOWYMI

Liczba furgonetek:

15

Liczba mil na pojazd w ciągu roku:
Paliwo:

80 000
olej napędowy

Zużycie paliwa:

9 mil na galon

Koszty serwisowe na pojazd:
Koszty ubezpieczenia na pojazd:

1780 GBP
3400 GBP

Liczba furgonetek:

20

Liczba mil na pojazd w ciągu roku:

25 000

Paliwo:
Zużycie paliwa:

olej napędowy
23 mile na galon

Koszty serwisowe na furgonetkę:
Koszty ubezpieczenia na furgonetkę:

428 GBP
2230 GBP

Roczne oszczędności:
Koszty paliwa (maksymalnie do 15%):
Koszty serwisowe (maksymalnie do 18%):

119 210 GBP

Liczba samochodów osobowych:

10

4806 GBP

Liczba mil na pojazd w ciągu roku:

25 000

Składka ubezpieczeniowa (maksymalnie do 5%):2550 GBP

Paliwo:

Łączne roczne oszczędności:

Zużycie paliwa:

Roczne oszczędności na pojazd:

126 566 GBP
8438 GBP

Koszty serwisowe na pojazd:
Koszty ubezpieczenia na pojazd:

benzyna
40 mil na galon
430 GBP
1340 GBP

Okres spłaty:
Łączne roczne oszczędności:
Łączne roczne koszty :
1

126 566 GBP
5613 GBP

Roczne oszczędności:
Koszty paliwa (maksymalnie do 15%):

24 638 GBP

Łączne oszczędności netto:

120 953 GBP

Koszty serwisowe (maksymalnie do 18%):

Okres spłaty:

1 miesiąc

Składka ubezpieczeniowa (maksymalnie do 5%):2900 GBP
Łączne roczne oszczędności:
Roczne oszczędności na pojazd:

2322 GBP

29 860 GBP
995 GBP

Okres spłaty:
Łączne roczne oszczędności:
Łączne roczne koszty1:
Łączne oszczędności netto:

Okres spłaty:

29 860 GBP
11 316 GBP
18 544 GBP

8 miesięcy

KALKULATOR
OSZCZĘDNOŚCI
Chcesz bardziej konkretnego przykładu, ile możesz

INFORMACJE O KALKULATORZE OSZCZĘDNOŚCI

zaoszczędzić dzięki rozwiązaniom do zarządzania

Kalkulator oszczędności został opracowany przez firmę Webfleet

flotą? W takim razie polecamy wypróbowanie
naszego kalkulatora oszczędności.

Solutions Telematics we współpracy z DEKRA Akademie GmbH,
wiodącym niemieckim instytutem badawczym, który specjalizuje
się w transporcie i ruchu drogowym. To narzędzie internetowe
umożliwia oszacowanie kosztów, które można zaoszczędzić dzięki

Dzięki temu prostemu w użyciu narzędziu

telematyce pojazdów. Koszty i oszczędności są obliczane na

wystarczy podać liczbę pojazdów we flocie, średni

podstawie wiarygodnych informacji uzyskanych z prowadzenia

przebieg i rodzaj używanego paliwa. W ciągu kilku
sekund kalkulator przedstawi kompletny przegląd
potencjalnych oszczędności i okres spłaty.

działalności oraz od znacznej liczby klientów Webfleet Solutions
Telematics. Wzory wykorzystane w obliczeniach w kalkulatorze
oszczędności zostały sprawdzone i zweryfikowane przez DEKRA
Akademie GmbH.

Oprócz realistycznych oczekiwań co do tego, w jaki
sposób rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów
może pomóc Twojej firmie, kalkulator zapewnia

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszystkie wyniki uzyskane z kalkulatora oszczędności mają jedynie
charakter porównawczy. Firmy Webfleet Solutions Telematics

również szczegółową analizę, którą można pokazać

i DEKRA Akademie GmbH nie gwarantują ani nie poręczają za

innym osobom podejmującym decyzje, aby przekonać

dokładność jakiejkolwiek informacji podanej przez kalkulator,

je, dlaczego warto inwestować w ten obszar.
Przyjemnego oszczędzania!

a zwłaszcza zrzekają się odpowiedzialności z tytułu wszelkich
gwarancji wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym
między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności
handlowej lub przydatności do określonego celu. Firmy Webfleet
Solutions Telematics i DEKRA Akademie GmbH nie ponoszą
odpowiedzialności wobec osób ani podmiotów prawnych z
tytułu strat, błędów, wyników oraz niedogodności, jak również
bezpośrednich, pośrednich, specjalnych i następczych strat
poniesionych na skutek polegania na informacjach uzyskanych z
tego narzędzia internetowego.

