
Smartfony i tablety sta∏y si´

naszym nieod∏àcznym towa-

rzyszem w pracy i w domu, bez

których trudno dzisiaj wyobraziç

sobie wykonywanie wielu codzien-

nych czynnoÊci. Mened˝erowie flot

to jedna z tych grup, które sà bar-

dzo zainteresowane wykorzysta-

niem tych nowych mo˝liwoÊci. Dla

nich to firma Softra wprowadza no-

we systemy informatyczne.

MobilnoÊç i niezale˝noÊç

Praca w ciàg∏ym ruchu oraz no-

toryczny brak czasu to codzien-

noÊç szefów flot. Ka˝da oszcz´d-

noÊç czasu jest wi´c bardzo po˝à-

dana. Dzi´ki wykorzystaniu urzà-

dzeƒ mobilnych, zarzàdzanie flo-

tà z poziomu kieszonkowego urzà-

dzenia staje si´ realne. Aplikacja

eSOFTRA, po∏àczona z profesjo-

nalnym systemem komputero-

wym do zarzàdzania flotà „Flota

Commandor”, umo˝liwia dost´p

do aktualnego stanu floty z pozio-

mu telefonu komórkowego. Te-

raz z ka˝dego miejsca mo˝na

sprawdziç, w którym oddziale

znajduje si´ auto i kto jest jego

aktualnym u˝ytkownikiem. eSO-

FTRA przypomni o koniecznoÊci

wykonania przeglàdu czy up∏ywa-

jàcym terminie polisy. Cz´ste py-

tania u˝ytkowników pojazdów,

np. o PIN do karty paliwowej, ob-

s∏u˝ymy b∏yskawicznie. Ponadto

na wiele pytaƒ dotyczàcych par-

ku samochodowego mo˝na odpo-

wiedzieç natychmiast – wystarczy

si´gnàç do kieszeni.

Usprawnienie procesów

Nowoczesne zarzàdzanie flotà

z poziomu urzàdzeƒ mobilnych to

nie tylko odczyt aktualnych da-

nych, ale równie˝ mo˝liwoÊç bez-

poÊredniej pracy. Najlepszym

przyk∏adem jest proces wydawa-

nia pojazdu u˝ytkownikowi. Do

tej pory czynnoÊç wiàza∏a si´ z ko-

niecznoÊcià druku protoko∏u, na

którym r´cznie wprowadzano da-

ne, za pomocà d∏ugopisu oznacza-

no uszkodzenia, co na koƒcu po-

twierdzano podpisem. Nast´pnie

fleet manager wprowadza∏ dane

do komputera i r´cznie archiwi-

zowa∏ papierowy protokó∏. Dzisiaj

wystarczy udaç si´ na parking z ta-

bletem lub telefonem w kieszeni,

do których bezpoÊrednio wprowa-

dzimy wszystkie wymagane dane.

Zostanà one automatycznie wy-

s∏ane do systemu Flota Comman-

dor oraz do zainteresowanych

osób w formie gotowego doku-

mentu.

Dokumenty elektroniczne

Jednym z bardziej widocznych

trendów jest post´pujàcy proces cy-

fryzacji ró˝nego rodzaju dokumen-

tów. W obszarach gdzie jest to

mo˝liwe, nast´puje eliminacja do-

kumentów papierowych, na rzecz

ich cyfrowych odpowiedników.

W przypadku wydania pojazdu

pracownikowi, ostatnim etapem

procesu jest automatyczne stwo-

rzenie protoko∏u przekazania po-

jazdu w formie pliku PDF. Proto-

kó∏ taki zawiera dane pojazdu

i u˝ytkownika, a tak˝e wszystkie

uwagi wprowadzone z poziomu te-

lefonu. Podpis graficzny wykona-

ny przez u˝ytkownika na ekranie

smartfonu w momencie wydania,

zostaje przeniesiony na protokó∏

elektroniczny. Automat wbudowa-

ny w system Flota Commandor na-

tychmiast wysy∏a e-mail z za∏àczo-

nym dokumentem do pracownika.

Mened˝er floty, po powrocie do

biura, w systemie flotowym widzi

przed chwilà wprowadzone infor-

macje. Z poziomu komputera ma

dost´p do elektronicznego proto-

ko∏u i do zdj´ç pojazdu, które wy-

kona∏ aparatem telefonu w mo-

mencie wydania.

Aplikacja dla wszystkich

KorzyÊci z u˝ywania nowocze-

snych urzàdzeƒ sà na tyle du˝e, ˝e

nie powinny ograniczaç si´ wy∏àcz-

nie do osób zarzàdzajàcych flotà.

Aplikacja eSOFTRA mo˝e byç

rozwijana w zakresie jej udost´p-

nienia bezpoÊrednim u˝ytkowni-

kom pojazdów, w ÊciÊle ustalonym

zakresie. U˝ytkownik pojazdu mo-

˝e na bie˝àco aktualizowaç stan

licznika pojazdu, zg∏aszaç szkod´,

wprowadzaç faktury gotówkowe

i wiele wi´cej. Dzi´ki integracji

aplikacji z systemem Flota Com-

mandor, dane te sà automatycznie

zapisywane w systemie flotowym.

Podsumowanie

KorzyÊci, jakie oferujà urzàdze-

nia typu smartfon/tablet w proce-

sie zarzàdzania flotà sà bardzo du-

˝e, a powy˝sze przyk∏ady stanowià

tylko poczàtek ca∏ego etapu rozwo-

ju oprogramowania flotowego. My-

Êl´, ˝e najbli˝sze lata up∏ynà pod

kàtem poszerzania mo˝liwoÊci wy-

korzystania aplikacji mobilnych

w wielu ró˝nych aspektach zarzà-

dzania firmà.
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