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Carpooling w praktyce
Pojazdy „poolowe” stajà si´ coraz bardziej popularnym sposobem na flot´. W firmach, gdzie
pracownicy potrzebujà auta „od czasu do czasu”, to w∏aÊnie „poolcary” sà rozwiàzaniem.

M

o˝e si´ okazaç, ˝e w pewnych
przypadkach utrzymywanie na
sta∏e pojazdu s∏u˝bowego jest niepotrzebne/nieop∏acalne. Oszcz´dnoÊci mo˝na uzyskaç poprzez redukcj´ iloÊci pojazdów s∏u˝bowych, w zamian uruchamiajàc mniejszà grup´ aut ogólnodost´pnych. Trzeba jednak mieç ÊwiadomoÊç,
˝e „poolcary” majà swojà specyfik´,
przez co zarzàdzanie nimi w wi´kszych
iloÊciach bez odpowiednich narz´dzi mo˝e generowaç problemy zarówno administratorowi, jak i u˝ytkownikom.

dzenia czy wykroczenia drogowego. Niestety carpooling cz´sto kojarzy si´
z mniejszà odpowiedzialnoÊcià za stan
techniczny auta, czystoÊç, nie mówiàc
ju˝ o eco-drivingu.

mach wielooddzia∏owych samochody
dost´pne jako „poolcary” sà rozrzucone po ca∏ym kraju. Potrzebna jest wiedza, gdzie notorycznie brakuje aut,
a gdzie jest ich nadmiar.µ

Rozwiàzanie nr 3
– aplikacja mobilna

Rozwiàzanie nr 2
– zintegrowany grafik rezerwacji

Urzàdzenia mobilne, typu smartfon
czy tablet, oraz Internet mobilny dajà nowe mo˝liwoÊci. Aplikacja eSOFTRA pozwala na zapisanie wydania auta za pomocà urzàdzenia kieszonkowego. Operator wprowadza do smartfonu niezb´dne dane, tj. dat´, przebieg, uszkodzenia
wraz z dokumentacjà stanu auta i jego
zdj´ciami, co zostaje zapisane w systemie Flota. Powoduje to ogromne
oszcz´dnoÊci czasu oraz mo˝liwoÊç generowania szeregu raportów.

Dzi´ki aplikacji WWW do sk∏adania
zamówieƒ, wszystkie zapytania sà zapisywanie w programie Flota. Wbudowa-

Problem nr 1 – komunikacja
Fleet mened˝er nie narzeka na brak
obowiàzków i z pewnoÊcià nie ucieszy
si´, jeÊli pracownicy zasypià go dodatkowymi e-mailami lub telefonami dotyczàcymi rezerwacji pojazdów. W wielu
firmach zamówienie opiera si´ te˝ na
bezpoÊredniej rozmowie, po której nie
zostaje ˝aden Êlad. Konieczna jest efektywna i nieobcià˝ajàca nikogo komunikacja mi´dzy pracownikiem a administratorem.

Skoro pracownik i tak musi wys∏aç e-mail lub wykonaç telefon w celu zamówienia pojazdu, niech zrobi to przez stron´ WWW lub aplikacj´ mobilnà eSOFTRA.
Wprowadzamy zamówienie, tj. okres, cel
wyjazdu, skan/zdj´cie upowa˝nienia itp.
Zamówienie automatycznie jest zapisywane w systemie Flota Commandor i oczekuje na decyzj´ fleet mened˝era. Na ka˝dym etapie system powiadamia pracownika, jak równie˝ administratora za pomocà SMS-a lub e-maila. Rozwiàzuje to problem komunikacji, wprowadzajàc elektroniczny obieg informacji.

Problem nr 2
– zarzàdzanie rezerwacjami
IloÊç zamówieƒ i rezerwacji mo˝e
przyt∏oczyç. Administrator musi znaç dost´pnoÊç aut wolnych na dzisiaj i za kilka dni. Nie mo˝e zarezerwowaç auta,
które ma zaplanowany przeglàd. W firwww.euroflota.pl
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ny mechanizm samodzielnie odnajduje
pojazdy spe∏niajàce warunki zamówienia i wyÊwietla je na grafiku rezerwacji,
podpowiadajàc, który z pojazdów mo˝na przydzieliç pracownikowi. JeÊli pracownik potrzebuje auta za tydzieƒ,
w Warszawie i w dodatku kombi, system sam odnajdzie takie pojazdy na grafiku, ale to zawsze administrator dokonuje ostatecznego wyboru. Pracownik
otrzymuje potwierdzenie e-mailem lub
SMS-em z systemu.

Problem nr 3
– proces wydania pojazdu
Du˝a rotacja u˝ytkowników oznacza
cz´ste wizyty na parkingu. Cz´sto brakuje czasu na dok∏adne sprawdzenie stanu pojazdu. Jednak brak pe∏nej ewidencji przejazdów generuje problemy w póêniejszym dochodzeniu sprawcy uszko-
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Rozwiàzanie nr 1
– panel dla pracowników

Problem nr 4
– stosy dokumentów
Du˝a liczba papierowych protoko∏ów
skutecznie utrudnia ˝ycie fleet mened˝era. Ka˝dy z nich musi byç uzupe∏niony,
podpisany i odpowiednio zarchiwizowany. Cz´sto póêniejsze odnalezienie dokumentu to nie lada wyzwanie.

Rozwiàzanie nr 4
– elektroniczne dokumenty
eSOFRA automatycznie generuje elektroniczny protokó∏ wydania, zapisujàc
w dokumencie dane pojazdu, na rysunku oznaczajàc uszkodzenia, które administrator przed momentem zaznaczy∏
w aplikacji, a na dole umieszcza podpis,
który pracownik z∏o˝y∏ na ekranie smartfonu. Taki dokument w formacie cyfrowym jest wysy∏any e-mailem do pracownika oraz do systemu Flota, ca∏kowicie
eliminujàc papier z tego procesu.
Powy˝sze problemy to nie wszystko.
Decydujàc si´ na pojazdy poolowe, trzeba pami´taç m.in. o zarzàdzaniu mandatami, wykonywaniu raportów, podziale kosztów mi´dzy dzia∏y, wyliczaniu rycza∏tów za przejazdy prywatne i wielu innych. Pami´tajmy wi´c, ˝e odpowiednie
narz´dzia IT pomagajà w skutecznym realizowaniu polityki flotowej firmy.
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