
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VOZOVÝ PARK

Snižování zbytečných nákladů je základním stavebním kamenem úspěšné firmy. ONI system má nástroj pro každého  
manažera – efektivní systém, který umožní rychle vyhodnotit práci zaměstnanců a vytížení firemních vozidel. 
Pomocí GPS jednotky nainstalované ve vozidle a webové nebo mobilní aplikaci ONI system si můžete kdykoliv online zob-
razit informace, co se s vozidlem děje. Přehledné statistiky a denní reporty jsou ideálním nástrojem pro optimalizaci práce.

Chcete získat odpověď na následující otázky?

 Kde se právě nacházejí firemní vozidla?

 Dělají řidiči to, co mají?

 Pohybují se pouze v určených oblastech?

 Nepřekračují povolenou rychlost?

 Proč je spotřeba paliva tak velká?

 Využívá se vozový park, jak nejlépe to jde?

ONI system na tyto otázky odpoví. Získejte informace pro správná rozhodnutí.

Přehled o řidičích a místech, kam jezdí. 
Jsou opravdu tam, kde mají být?

MĚJTE  

PŘEHLED,  

JAK SE VOZIDLA 

POUŽÍVAJÍ

Jména řidičů jednotlivých jízd Místa, kam řidiči jeli



ZLEPŠETE POUŽÍVÁNÍ VOZIDEL

Vhodné nastavení pravidel pro používání firemních aut a jejich důkladná kontrola jsou klíčem k co nejlepšímu využití vašich 
vozidel a zvýšení bezpečnosti řidičů. Minimalizuje riziko a snižuje náklady plynoucí z nesprávného nebo nepovoleného  
užívání. Identifikací čipem při nastartování vozidla získáte automatické údaje o jízdách každého řidiče.

Víte, kdy se vozidlo používá?
Podívejte se, kdy a jak se s vozidlem jezdí.

Proč mají vaše stejná auta tak různou spotřebu?
Vědeli jste, že Fabia 1,2 HTP má při rychlosti 120 km/h spotřebu 6 l/100 km, ale při 140 km/h spotřeba  
vyroste už na 8,5 l/100 km? I jediná cesta z Ostravy do Prahy se tak prodraží o 350,- Kč.

Pletou si vaši řidiči služební auta se závodními nebo s nimi jezdí ohleduplně? Nemusíte nic analyzovat, 
protože výsledek vidíte přehledně a jednoduše. Zlepšováním jejich chování za volantem snížíte náklady na 
spotřebu paliva, nadměrné opotřebení a zbytečné opravy vozidel.
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