
Redakcja: Profesjonalne oprogramowa-
nie jest niezastàpionym narz´dziem wspo-
magajàcym prac´ administratora floty.

Wojciech Lewandowski: Cz´sto, gdy s∏yszy-
my o programach do zarzàdzania flotà samocho-
dów, to mowa jest o systemach do lokalizacji po-
jazdów, a przecie˝ jest to tylko jeden z elemen-
tów zarzàdzania samochodami. Nie wszystkie fir-
my potrzebujà funkcji Êledzenia
samochodu. Natomiast z pew-
noÊcià potrzebujà systemu do
administrowania i zarzàdzania
flotà tak, aby prowadziç sku-
teczny nadzór nad eksploatacjà
aut czy kontrol´ wydatków pa-
liwowych. 

Poza eksploatacjà wa˝-
nym elementem jest zarzà-
dzanie kosztami.

Nim zaczniemy kontrolo-
waç koszty i nimi zarzàdzaç,
musimy mieç zgromadzone na
ten temat informacje. Przyk∏adamy du˝à wag´
do tego, by u˝ytkownik programu móg∏ zbie-
raç informacj´ o kosztach w sposób bezbole-
sny. To znaczy, zamiast spisywaç r´cznie infor-
macje mi´dzy dostawcami i odbiorcami us∏ug,
a wi´c klientem oraz na przyk∏ad firmà leasin-
gowà, serwisem oponiarskim czy towarzystwem
ubezpieczeniowym, mo˝emy robiç to przez im-
portowanie elektronicznego za∏àcznika do fak-
tury. Bardzo wielu dostawców paliw i us∏ug ser-
wisowych dostarcza pliki za∏àczników do fak-
tur zgodne z naszym oprogramowaniem. Ma-
jàc ju˝ te dane, mo˝na je odpowiednio obrobiç,
czyli podzieliç na koszty poszczególnych dzia-
∏ów i miejsc powstawania kosztów oraz pod kà-
tem rodzaju wydatków i przekazaç do ksi´go-
woÊci w formie dostosowanej do ich potrzeb.

Dzi´ki wykorzystaniu naszego systemu fle-
et manager nie tylko oszcz´dza czas, a mo˝e
wykazaç, ˝e stosowana przez niego polityka flo-
towa stopniowo przynosi efekty w zakresie
ograniczenia kosztów.

Jakie sà trendy w zapotrzebowaniu na
profesjonalne oprogramowanie?

Wraz z rozwojem flot wzrasta potrzeba sto-
sowania programu, który pozwoli zapanowaç
nad zarzàdzaniem samochodami. Fleet mana-
gerowie odchodzà od Excela. Cz´sto na po-
czàtku jest to podstawowe narz´dzie admini-
stratora floty. Z kolei firmy, które korzystajà
z w∏asnego oprogramowania, dostrzegajà po-
trzeb´ modernizacji systemu, a wi´c korzysta-
nia z bardziej zaawansowanych i profesjonal-

nych programów, które sà aktualizowane i roz-
wijane na bie˝àco.

Poza oprogramowaniem dla kierowników
flot samochodowych, dostarczamy te˝ progra-
my dla wypo˝yczalni samochodów, dealerów
i firm z bran˝y CFM. 

JesteÊmy liderem w zakresie dostarczania
systemów dla tej grupy klientów.

Nasze systemy pozwalajà
tym firmom nie tylko na bie˝à-
cà obs∏ug´ klienta, ale i mo˝li-
woÊç analizowania i zarzàdza-
nia dzia∏aniami firmy.

SOFTRA Systemy Infor-
matyczne od 18 lat jest pro-
ducentem profesjonalnego
oprogramowania do zarzà-
dzania flotami pojazdów.

Dostarczamy oprogramo-
wania do zarzàdzania flotami
bez wzgl´du na to, czy doty-
czà aut osobowych czy ci´˝a-

rowych. Drugi rok z rz´du otrzymaliÊmy nagro-
d´ Fleet Derby. JesteÊmy z niej bardzo dumni,
poniewa˝ jest ona przyznawana bezpoÊrednio
przez u˝ytkowników oprogramowania.

Jakie sà to systemy?
Mamy trzy aplikacje: 
• Flota Commandor – dla grupy ludzi, któ-

rzy zarzàdzajà flotà w danej firmie. 
• Flota Rent – rozwiàzanie dla dilera bàdê

wypo˝yczalni, gdzie te˝ mamy do czynienia z za-
rzàdzaniem samochodami.

• Flota Pro CFM dla firm bran˝y CFM, która
dostarcza auta w ramach wynajmu d∏ugotermi-
nowego i zarzàdza flotami swoich klientów. To
sà bardzo du˝e liczby samochodów, cz´sto po kil-
ka tysi´cy. Dla wszystkich grup dostarczamy opro-
gramowanie przygotowane wg potrzeb klienta,
wraz z pe∏nym wdro˝eniem. Ka˝dy klient, dla któ-
rego wykonujemy wdro˝enie systemu, ma swo-
jà specyfik´, do której my si´ dostosowujemy.

W jakim kierunku rozwija si´ rynek pro-
fesjonalnego oprogramowania flotowego?

Wiele firm chce skupiaç si´ na swoim bizne-
sie, w zwiàzku z tym korzysta z outsourcingu us∏ug
informatycznych. Stàd, zajmujemy si´ nie tylko
dostarczeniem oprogramowania, jego obs∏ugà
i konserwacjà, ale pe∏nym zarzàdzaniem. Coraz
wi´cej klientów zleca nam instalowanie oprogra-
mowania na naszych serwerach i udost´pnianie
tego w trybie SaaS (Software as a Services), czy-
li dostarczamy oprogramowanie jako us∏ug´.

Dzi´kujemy za rozmow´
(WW)

www.euroflota.pl

Profesjonalne oprogramowanie
równie˝ z pe∏nym zarzàdzaniem
Rozmowa z Wojciechem Lewandowskim,
w∏aÊcicielem firmy SOFTRA Systemy Informatyczne
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