
ZJEDNODUŠTE EVIDENCIU  
VOZOVÉHO PARKU

Už pri obstaraní prvého firemného vozidla musí podnikateľ dodržať radu povinností vyplývajúcich zo zákona – zaevidovať 
vozidlo do majetku firmy, odviesť diaľničnú daň, viesť knihu jázd, účtovať cestovné príkazy a ďalšie. Čím viac sa darí v pod-
nikaní, tím viac narastá objem papierovania. Skrátením času na administratívu zvýšite svoju výkonnosť. Skráťte potrebný 
čas na administratívu. S GPS jednotkami vo vozidlách môžete prenechať získavanie údajov o najazdených kilometroch, 
vodičoch, spotrebe, určenie typu jazdy a tankovanie na automatickom systéme pre správu vozového parku.

ZNÍŽTE 

NÁKLADY NA 

ADMINISTRATÍVU

VÝHODY RIEŠENIA:

 už nemusíte kontrolovať, kto a kedy auto riadil – vodiči sa pred jazdou identifikujú čipom

 už nepôjdete každý mesiac odpísať z tachometra vozidla kilometre – priamo  
 z auta stiahneme informáciu o najazdených kilometroch

 tankovacie bločky zadávate všetky naraz priamo z mesačných prehľadov tankovania  
 z čerpacej stanice - koniec jednotlivému vkladaniu tankovacích bločkov 

 cestovný príkaz si vystavíte za 2 minúty

 vyúčtovanie súkromných kilometrov urobíte na pár kliknutí a prípadné omyly vodičov 
 napravíte za pár sekúnd

 výkazy pre odvod diaľničnej dane za služobné vozidlá vám spočítame podľa platnej 
 legislatívy

Venujte sa podnikaniu namiesto byrokracie

NEMUSÍTE VIESŤ KNIHU JÁZD, STAČÍ JU LEN VYTLAČIŤ
Zatiaľ čo vodiči s vozidlami jazdia, GPS jednotka ONI system starostlivo zaznamenáva všetky údaje, nevyhnutné pre správne 
vedenie knihy jázd. Stačí už len raz za mesiac údaje spracovať, vytvoriť potrebné dokumenty a máte kľud. 

Automatické Jednoduché Rýchlo hotové Prehľadné
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Získajte detailný prehľad o každodennej prevádzke vozidiel

Vytvorte cestovný príkaz aj vyúčtovanie na pár kliknutí
Ako? Zo zaznamenaných jázd.
Všetky údaje, ktoré ste boli zvyknutý vyplňovať ručne a zložito ich dolovať z pamäti alebo z tankovacích bločkov, môžete mať 
jednoducho kedykoľvek k dispozícii pre elektronické spracovanie. Akékoľvek nezrovnalosti opravíte za pár sekúnd.

Všetci vodiči si môžu údaje v knihe jázd jednoducho skontrolovať. Potrebné zmeny môžu vykonať sami a k vám sa na stôl 
dostanú už opravené údaje. Stačí ich len schváliť.
Ani posielanie vodičov na služobnú cestu nemusí byť papierová vojna. Schvaľujte povolenie k jazde ešte pred jazdou - online.
Po splnení úlohy odsúhlasíte záznam skutočného priebehu služobnej cesty.

Viete, kto v priebehu 
jazdy riadi vozidlo

 Bola to služobná alebo 
súkromná jazda?

Viete, aký je zostatok paliva v nádrži, spotreba 
a stav km na tachometri vozidla


