
ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA VOZOVÝ PARK

Znižovanie zbytočných nákladov je základným stavebným kameňom úspešnej firmy. ONI system má nástroj pre každého 
manažéra – efektívny systém, ktorý umožní rýchle vyhodnotiť prácu zamestnancov a vyťaženie firemných vozidiel. 
Pomocou GPS jednotky nainštalovanej vo vozidle a webovej alebo mobilnej aplikácie ONI system si môžete kedykoľvek 
online zobraziť informácie, čo sa s vozidlom deje. Prehľadné štatistiky a denné reporty sú ideálnym nástrojom pre optima-
lizáciu práce.

Chcete získať odpoveď na nasledujúce otázky?

 Kde sa práve nachádzajú firemné vozidlá?

 Vykonávajú vodiči to, čo majú?

 Pohybujú sa len v určených oblastiach?

 Neprekračujú povolenú rýchlosť?

 Prečo je spotreba paliva tak veľká?

 Využíva sa vozový park tak najlepšie, ako to ide?

ONI system na tieto otázky odpovie. Získajte informácie pre správne rozhodnutia.

Prehľad o vodičoch a miestach, kam jazdia.  
Sú skutočne tam, kde majú byť?

MAJTE PREHĽAD 

AKO SA VOZIDLÁ 

POUŽÍVAJÚ

Mená vodičov jednotlivých jázd Miesta, kde vodiči boli



ZLEPŠITE POUŽÍVANIE VOZIDIEL

Vhodné nastavenie pravidiel pre používanie firemných vozidiel a ich dôkladná kontrola sú kľúčom k čo najlepšiemu využíva-
niu vašich vozidiel a zvýšenie bezpečnosti vodičov. Minimalizuje riziko a znižuje náklady vyplývajúce z nesprávneho alebo 
nepovoleného užívania. Identifikačným čipom pri naštartovaní vozidla získate automatické údaje o jazdách každého vodiča.

Viete, kedy sa vozidlo používa?
Pozrite sa, kedy a ako sa s vozidlom jazdí.

Prečo majú vaše rovnaké vozidlá tak rôznu spotrebu?
Vedeli ste, že Fabia 1,2 HTP má pri rýchlosti 120 km/h spotrebu 6 l/100 km, ale pri 140 km/h  
spotreba vyrastie už na 8,5 l/100 km? Aj jediná cesta z Košic do Bratislavy sa tak predraží o 15 Euro.

Mýlia si vaši vodiči služobné autá so závodným alebo s nimi jazdia ohľaduplne? Nemusíte nič analyzovať, 
pretože výsledok vidíte prehľadne a jednoducho. Zlepšovaním ich chovania za volantom znížite náklady 
na spotrebu paliva, nadmerné opotrebenie a zbytočné opravy vozidiel.
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