
ZJEDNODUŠTE EVIDENCI
VOZOVÉHO PARKU

Už při pořízení prvního firemního auta musí podnikatelé dodržet řadu povinností vyplývajících ze zákona - zaevidovat  
vozidlo do majetku firmy, odvést silniční daň, vést knihu jízd, účtovat cestovní příkazy a další. Čím více se daří v podnikání, 
tím více narůstá objem papírování. Zkrácením času na administrativu zvýšíte svou akceschopnost. Zkraťte potřebný čas na 
administrativu. S GPS jednotkami ve vozidlech můžete přenechat získávání dat o najetých kilometrech, řidičích, spotřebě, 
určení typu jízdy a tankování na automatickém systému pro správu vozového parku. 

SNIŽTE

NÁKLADY NA

ADMINISTRATIVU

VÝHODY ŘEŠENÍ:

 už nemusíte dohledávat, kdo a kdy auto řídil – řidiči se před jízdou identifikují čipem

 už nepůjdete každý měsíc odečítat z tachometru aut kilometry – přímo z auta 
 stáhneme informaci o ujetých kilometrech

 tankovací lístky zadáváte všechny najednou přímo z měsíčních přehledů tankování  
 od benzinky - konec jednotlivému vkládání tankovacích lístků

 cestovní příkaz si vystavíte za 2 minuty

 vyúčtování soukromých kilometrů uděláte na pár kliknutí a případné omyly řidičů  
 napravíte za pár vteřin

 výkazy pro odvod silniční daně za služební vozidla vám spočítáme podle platné  
 legislativy

Věnujte se podnikání místo byrokracie

NEMUSÍTE VÉST KNIHU JÍZD, STAČÍ JI JEN VYTISKNOUT
Zatímco řidiči s vozidly jezdí, GPS jednotka ONI system pečlivě zaznamenává všechna data, nezbytná pro správné vedení knihy 
jízd. Stačí už jen jednou za měsíc data zpracovat, vytvořit potřebné dokumenty a máte klid.

Automatické Jednoduché Rychle hotové Přehledné
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Získejte detailní přehled o každodenním provozu vozidel

Vytvořte cestovní příkaz i vyúčtování za pár kliknutí
Jak? Ze zaznamenaných jízd.
Všechny údaje, které jste byli zvyklí vyplňovat ručně a složitě je dolovat z paměti nebo tankovacích lístků, můžete mít jednoduše
kdykoliv k dispozici pro elektronické zpracování. Jakékoliv nesrovnalosti opravíte za pár vteřin a máte hotovo.

Všichni řidiči si mohou údaje v knize jízd jednoduše zkontrolovat. Potřebné změny mohou provést sami a k vám se na stůl 
dostanou až opravené údaje. Stačí je jen schválit.
Ani vysílání řidičů na služební cestu nemusí být papírová válka. Schvalujte povolení k jízdě ještě před jízdou - online.  
Po splnění úkolu odsouhlasíte záznam skutečného průběhu služební cesty.

Víte, kdo během  
jízdy řídil vozidlo 

Byla to služební nebo 
soukromá jízda?

Víte, jaký je zůstatek paliva v nádrži, spotřeba 
a stav km na tachometru vozidla 


