
P rzede wszystkim pozwalajà

one na osiàgni´cie oszcz´d-

noÊci finansowych oraz umo˝liwia-

jà znacznie szybsze wykonanie wie-

lu podstawowych zadaƒ, które

efektywnie wspomagajà prac´ ad-

ministratora floty samochodowej.

W grupie najwa˝niejszych udogod-

nieƒ znajdziemy m.in. importy du-

˝ych faktur zbiorczych, przypo-

mnienia dotyczàce pojazdów, kon-

trol´ przebiegów, usprawnienie

procedury wydaƒ i odbiorów samo-

chodów itp. Jednak to nie wszyst-

ko. Integracja programu Flota

Commandor z innymi systemami

pozwala wykorzystaç pe∏ni´ jego

mo˝liwoÊci, dajàc korzyÊç fleet ma-

nagerowi i u∏atwiajàc prac´ innym

dzia∏om firmy.

FK

Najcz´Êciej klienci u∏atwiajà so-

bie ˝ycie importujàc faktury zbior-

cze np. z firm paliwowych, serwi-

sowych czy leasingowych i obra-

biajàc je automatycznie w progra-

mie flotowym. Cz´sto idà dalej

i decydujà si´ na po∏àczenie sys-

temu flotowego z finansowo-ksi´-

gowym. Integracja polega na ge-

nerowaniu z systemu Flota Com-

mandor plików z danymi koszto-

wymi, które sà dostosowane do

wymogów ksi´gowoÊci. Nast´pnie

pliki te sà odczytywane przez sys-

tem FK, dzi´ki czemu koszty sa-

mochodów w szybki sposób zosta-

jà zaksi´gowane pod w∏aÊciwymi

kontami. W ten sposób, bez do-

datkowej pracy ze strony szefa flo-

ty, uzyskujemy znaczne zmniej-

szenie pracy w ksi´gowoÊci. Flota

Commandor mo˝e wspó∏pracowaç

z wieloma systemami ksi´gowymi

i modu∏ami ksi´gowymi systemów

zintegrowanych, z których najpo-

pularniejsze sà: Symfonia, SAP,

Ksenofont itp.

HR

W du˝ych firmach lub tych,

w których kadry cz´sto si´ zmienia-

jà (np. firmy handlowe), problemem

mened˝erów flot jest ciàg∏a zmiana

u˝ytkowników pojazdów, zmiana

przypisania do MPK, ewidencja

urlopów (potrzebna do poprawnego

obliczenia kwoty rycza∏tów za prze-

jazdy prywatne) lub zwalnianie si´.

By prawid∏owo zarzàdzaç przydzia-

∏em pojazdów, prawid∏owo przydzie-

laç koszty eksploatacji do w∏aÊci-

wych MPK czy rozliczaç pracowni-

ków ze zdania pojazdów, mened˝er

powinien otrzymywaç z kadr na bie-

˝àco informacje. Dobrym rozwiàza-

niem jest integracja systemu Flota

Commandor z systemem HR. Dzi´-

ki niej dane z kadr sp∏ywajà automa-

tycznie i na czas. Dzia∏ HR z tego

powodu nie ma dodatkowej pracy,

a fleet manager ma zapewnionà ak-

tualizacj´ danych.

GPS

Poglàdy na to, czy stosowanie

systemu GPS w firmie jest uza-

sadnione, sà ró˝ne. Zale˝à m.in.

od tego, na ile wa˝na dla firmy

jest wiedza, gdzie dok∏adnie znaj-

duje si´ pojazd, od stopnia kon-

troli firmy nad pracownikami

i wreszcie czy sà na to pieniàdze.

GPS mo˝e s∏u˝yç jako êród∏o da-

nych, które wykorzystamy w sys-

temie Flota Commandor. Mogà

one wi´c pos∏u˝yç do kontroli

przebiegów, zu˝ycia paliwa, po-

równania zu˝ycia paliwa z faktu-

rami, odczytywania stanu liczni-

ka i paliwa przy wydawaniu i zda-

waniu pojazdu itp.

W niektórych firmach, np.

z bran˝ budowlanych czy energe-

tycznych, system GPS w po∏àcze-

niu z systemem Flota Comman-

dor umo˝liwia rozwiàzanie proble-

mu przydzielenia poszczególnych

przejazdów do odpowiednich zle-

ceƒ, MPK lub kont ksi´gowych.

W takim przypadku system GPS

jest êród∏em danych do tzw. elek-

tronicznej karty drogowej, a sys-

tem Flota u∏atwia odpowiednie

przydzielenie poszczególnych jazd

do odpowiednich zleceƒ.

Podsumowanie

Wspólnà zaletà powy˝szych in-

tegracji jest fakt, ˝e pozwalajà one

na du˝e oszcz´dnoÊci czasu, jak

równie˝ na popraw´ jakoÊci ewi-

dencjonowanych danych. Z inte-

gracji mo˝e korzystaç wiele dzia-

∏ów firmy, a co wa˝ne, po przygo-

towaniu odpowiednich interfejsów,

póêniejsza ich obs∏uga na bie˝àco

wymaga minimalnego nak∏adu pra-

cy, przy jednoczesnym ogromnym

wzroÊcie korzyÊci.

Rafa∏ Dmytryszyn
dyrektor handlowy
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Integracja zawsze korzystna
Firmy korzystajàce z profesjonalnych systemów IT do zarzàdzania flotà doskonale znajà
korzyÊci z tego p∏ynàce.
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