Příručka k
ŘEŠENÍM SPRÁVY
VOZOVÉHO PARKU
Co jsou řešení správy vozového parku
a jak mohou pomoci vaší firmě?

ŘEŠENÍ PRO SVĚT DAT
Základem současného podnikání jsou data.

Jak ale zajistit, abyste využívali tato data

Informace, ke kterým má vaše společnost

co nejefektivněji? Právě tady jsou zásadní

přístup, patří mezi to nejdůležitější. Když

řešení správy vozového parku využívající

je správně využijete, mohou vám pomoci

telematiku vozidel.

snížit náklady, zlepšit pracovní postupy
a získat nové zákazníky.

Kvalitní řešení správy vozového parku
poskytuje přístup k údajům o vozidlech

Mezi nejdůležitější zdroje dat patří vaše

a kontrolu nad nimi, ale také nástroje

vozidla. Poloha, palivo, ujeté kilometry,

a funkce, které jsou nutné k jejich

styl jízdy – každý den vzniká při provozu

efektivnímu využití. Může optimalizovat

vašeho vozového parku obrovské množství

všechny aspekty vašeho provozu od

potenciálních dat.

plánování každodenního rozvrhu po
komunikaci s vaším týmem na cestách.
Přemýšlíte o tom, jestli je telematické řešení
vhodné pro vaši firmu? Pak vám může
pomoci tato příručka. Odpovídá na zásadní
dotazy, které můžete mít – jak to funguje,
jak to pomáhá a co z toho můžete mít.

vysvětlení
hlavních termínů
Správa vozového parku má, stejně jako všechny ostatní oblasti, svou
vlastní terminologii. To může být pro nové uživatele poněkud matoucí.
Proto se nejprve podíváme na význam nejdůležitějších termínů.
TELEMATIKA

PŘIJÍMAČ GPS

Kombinace hardwaru a softwaru, která připojuje

Zařízení, které je upevněné ve vozidle, kde vypočítává

předmět (např. automobil) k internetu a umožňuje jej

jeho přesnou polohu pomocí systému GPS (Globální

sledovat na dálku. Díky tomu je možné zaznamenávat

polohovací systém) nebo jiné satelitní sítě. Přijímač

související data, například vybranou trasu, rychlost,

GPS připojený k internetu může předávat souřadnice

zrychlení atd.

vozidla centrálnímu systému. To pak umožňuje
zobrazit polohu vozidla na mapě a sledovat ji.

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU
Vozový park zahrnuje automobily, dodávky nebo

ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

nákladní vozy ve vlastnictví vaší firmy a používané

Zařízení, které umožňuje zaznamenávání všech

vašimi řidiči. Správou vozového parku se tedy rozumí

relevantních dat týkajících se vozidla a řidiče.

dohled nad provozem a údržbou těchto vozidel,

Prostřednictvím tohoto systému lze například měřit,

který spočívá v zajištění správného používání, jízdy

zaznamenávat a centrálně uchovávat polohu vozidla,

po správných trasách a náležitého servisu. Tyto

rychlost jízdy a startování motoru.

služby také pomáhají kontrolovat související náklady
a zajišťovat splnění souvisejících právních povinností.

ZAŘÍZENÍ DRIVER TERMINAL

NAVIGACE

Zařízení ve vozidle, které zajišťuje komunikaci mezi

Systém, kterým je vozidlo vybavené a který ukazuje

řidičem a kanceláři. Zobrazuje informace, jako

řidiči nejrychlejší trasu k cíli. Přijímač GPS zajišťuje,

například nejrychlejší trasu nebo budoucí plány,

aby navigační systém znal polohu řidiče a mohl tak

a může také poskytovat rady a pokyny ohledně jízdy.

vypočítávat a doporučovat nejlepší možnou trasu.

Je umístěné v držáku na palubní desce.

Některé navigační systémy jsou schopné sledovat
dopravní informace v reálném čase. V takovém
případě mohou doporučovat alternativní trasy,
na kterých se vyhnete uzavírkám silnic, zácpám
a zpožděním.

SLEDOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY
Činnost sledování vozidla. Sledováním se rozumí
monitorování trasy, po které vozidlo jelo. Zjišťováním
polohy se označuje monitorování samotné polohy
vozidla, tzn. jeho aktuální poloha.

SPRÁVA
VOZOVÉHO
PARKU V AKCI
Nyní máte přehled o základních termínech, a tak si už zřejmě můžete udělat obecnou
představu o fungování řešení správy vozového parku. Abyste to měli jednodušší,
podíváme se na to, jak může telematika pomáhat při denních aktivitách.
SLEDOVÁNÍ POLOHY VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ STYLU JÍZDY

Zařízení ve vozidle předává souřadnice zpět

Kromě toho, že uvidíte polohu řidiče, dostanete také

softwarovému systému v kanceláři. Ty jsou poté

informace o tom, jak řídí. Rychlost, zrychlení, rychlost

jasně zobrazeny na mapě na vašem monitoru, a tak je

brzdění a další klíčové prvky, které lze jasně sledovat,

možné se podívat, kde vozidla jsou, a sledovat jejich

umožňují zjistit, jestli jsou vaše vozidla používána

postup.

bezpečně a hospodárně. Také můžete kontrolovat,
jestli řidiči používají vozidla k osobním cestám.

KOMUNIKACE S TÝMEM
Pokud máte novinky, nové pokyny nebo změny plánu,
můžete je odeslat přímo řidičům prostřednictvím
zařízení Driver Terminal. Zařízení může zobrazovat
zprávy z kanceláře na obrazovce nebo je v některých
případech číst nahlas. Řidič tak nemusí zastavovat
nebo telefonovat a jedním kliknutím může dostávat
nové pokyny, příkazy a aktualizace a poté vyrazit do
nového cíle jedním kliknutím.

OBSLUHA ZÁKAZNÍKŮ

STRATEGIE A ZLEPŠOVÁNÍ

Pokud váš vozový park dodává produkt nebo

Dashboard řešení správy vozového parku vám

službu, řešení správy vozového parku pomůže

poskytne informace o tom, jak se vozový park

nastavit přesnější očekávané časy příjezdu. Rovněž

využívá. Informace související s dřívějšími cestami

je možné nastavit odesílání automatické zprávy

řidičů, včetně spotřeby paliva, trasy, zastávek atd.,

s aktualizovaným časem příjezdu zákazníkovi

jsou dostupné v přehledném formátu pro analýzu.

v případě zpoždění.

Tato hlášení vám poskytnou podklady k efektivnější
tvorbě strategií, plánování a zlepšování.

RADY PRO ŘIDIČE
řidiči rady ohledně lepšího řízení nebo alternativních

AUTOMATIZACE ADMINISTRATIVNÍCH
ÚKOLŮ

tras, na kterých se vyhnou zpoždění. Zařízení také

Řešení správy vozového parku mohou využívat také

může upozornit řidiče na rychlostní limity a polohu

další oddělení vaší společnosti. Pokud například

rychlostních radarů.

čas, který pracovníci tráví se zákazníky, ovlivňuje

Zařízení Driver Terminal lze nastavit, aby poskytovalo

cenu, kterou si účtujete za službu, může vám systém

ZÁZNAM PRACOVNÍ DOBY
Některé systémy telematiky vozidel jsou schopné
automaticky registrovat pracovní dobu řidičů, ať už to
je pro mzdové účely nebo kvůli legislativě EU.

zjednodušit proces vytváření a odesílání faktur.
Informace o časech zahájení a ukončení lze stahovat
ze sledovacího zařízení ve vozidle do kancelářského
systému.

VÝHODY
Telematika má přínos nejen pro správce vozového parku. Je skvělá také
pro řidiče, administrativní pracovníky a všechny další zaměstnance, kteří
se podílejí na provozu vozového parku. Tady je několik hlavních výhod.

Zvýšení efektivity

Zlepšení bezpečnosti

Díky dostupnosti tolika relevantních a aktuálních

Máte informace, se kterými můžete omezit rizikový

informací můžete efektivně plánovat a rychle se

styl jízdy, který může poškodit reputaci firmy i vozidla.

přizpůsobovat, když plány naruší nečekané události.

Zvýšení produktivity

Snížení nákladů
Podporou jízdy s nižší spotřebou můžete snížit

Přesné dopravní informace v reálném čase zajišťují,

provozní náklady. Upozornění na údržbu pak pomáhají

aby řidiči jeli po nejrychlejších trasách, což vám

vyhnout se nákladným opravám.

pomůže splnit více zakázek.

Zlepšení komunikace

Snížení stresu řidičů

Zařízení Driver Terminal zajišťuje, aby řidiči dostali

Řidiči mají na zařízení Driver Terminal vždy vyznačené

zprávu v jasné a stručné podobě.

nejlepší trasy a dostávají včas zprávy o dopravě,
a tak jsou do cíle pohodlně naváděni. Díky zařízení
Driver Terminal také nemusí při řízení přijímat hovory
z kanceláře.

Zvýšení spokojenosti zákazníků
Zákazníci ocení, že jsou informovaní o změnách plánu
a nemusí plýtvat čas čekáním.

Zjednodušení administrativy
Řešení správy vozového parku mohou výrazně
zjednodušit administrativu – od vyplácení mezd
zaměstnancům, přes vytváření faktur po dodržování
zákonů – pro vás i vaše řidiče.

DALŠÍ
POSTUP
Nyní máte všechny informace. Máte zájem využívat řešení správy vozového parku
i ve své společnosti? Pokud ano, tady jsou další kroky.

1

Výpočet úspor pro tvorbu návrhu
Pokud potřebujete prezentovat řešení výkonnému vedení nebo jiným oddělením, je dobré využít přesná
čísla. Náš Kalkulátor úspor Webfleet Solutions vám umožní snadno vypočítat částku, kterou ušetříte na
nákladech na vozový park, což by vám mělo pomoci s prezentací svého návrhu.

2

Najděte správné řešení
Seznámili jste se s žargonem, a tak je na čase podívat se po vhodném řešení pro vaše potřeby. Můžete
začít třeba s naším kontrolním seznamem Jak vybrat vhodný telematický systém. Ten je vytvořený tak,
aby vám pomohl porovnat různé dodavatele a získat ve vlastní společnosti podporu nutnou k integraci
systému.

3

Komunikujte s týmem
Je běžné, že když společnost zavede řešení správy vozového parku, řidiči jsou poněkud rozpačití.
Někdy mají pocit, že jsou jejich soukromí a svobody omezeny a že budou sledováni na každém kroku.
Jak ale rozebíráme v této příručce, řešení správy vozového parku jsou pro profesionální řidiče velmi
přínosné. Před integrací řešení si vyhraďte čas a ukažte řidičům, jak se jejich práce díky telematice
zjednoduší, o kolik bude zábavnější a jak se jim sníží stres.

