
Czas na 2W: widoczność i wydajność!  
Jak skutecznie optymalizować działania floty przy wsparciu telematyki?

HowTo…Logistics 11/03/2021



Agenda
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I. Wprowadzenie

II. Kluczowe obszary optymalizacji

1. Visibility

- Wsparcie systemów telematycznych

2. Wydajność i redukcja kosztów 

- Przykładowe funkcjonalności WEBFLEET

III. Jak to robią najlepsi?

IV. Q&A



Jeden dzień w Webfleet Solutions – operacje „big data”

>1,2 mln

pojazdów

>1.0 miliard 

pozycji GPS

Wsparcie 

>350

partnerów

Do 20%

oszczędności 

kosztów

>3.2 milionów 

godzin jazdy

50,000

klientów 

flotowych

25 krajów

>23

milionów 

litrów paliwa

>60.000 ton 

CO2 pod 

kontrolą

>130 milionów 

przejechanych 

kilometrów

>70 miliardów 

próbek danych 

kwartalnie
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Widoczność 



O co chodzi w „visibility”?

32%
przedstawicieli 

przewoźników, 

załadowców i 

spedycji zna 

pojęcie*

*Badania branżowe, Trans.INFO

Kluczowe korzyści ze stosowania visibility:

 Szybkie informowanie odbiorców o statusie transportu (41%)

 Lepsze zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo ładunku (30%)

 Możliwość obliczania ETA (20%)

 Oszczędność na paliwie (6%)

 Inne: oszczędności finansowe, redukcja CO2, informacje o przestojach, optymalizacja pracy (po 1%)

JAKI PROCENT POJAZDÓW (WŁASNYCH I PODWYKONAWCÓW -

ZBIORCZO) JEST ŚLEDZONY?

JAK DALEKO SIĘGA ŚLEDZENIE OPERACJI W PAŃSTWA 

WŁASNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW? (MOŻNA ZAZNACZYĆ 

KILKA ODPOWIEDZI)



Wykorzystanie telematyki przez polskie firmy

6%

15%

16%

16%

29%

29%

Inne

Obsługa tachografów

Bezpieczeństwo i ekologiczna jazda

Optymalizacja tras i obsługi
zamówień

Monitoring i lokalizowanie pojazdów

Raportowanie o parametrach floty
(zużycie paliwa, podróże, czas pracy)

Które funkcjonalności systemu telematycznego 
są dla Państwa najbardziej użyteczne?

Tak
80%

Nie
20%

Czy wykorzystujecie Państwo w swoich flotach 
rozwiązania telematyczne?

Źródło: Ankieta Transport Manager Magzine 04.11.2020 /200 uczestników/



Monitoring pojazdów i raportowanie z WEBFLEET

Informacje o 

zleceniach

Bądź na bieżąco i 

informuj klientów o 

postępach w realizacji 

zleceń. 

Monitoring w czasie 

rzeczywistym 

Zapewnij 

transparentność i 

podgląd realizowanych 

dostaw swoim klientom 

Bieżące informacje o 

natężeniu ruchu 

drogowego 

Podawaj klientom dokładne 

czasy przybycia (ETA) i 

oszczędzaj swój cenny czas

Powiadomienia

Otrzymuj natychmiastowe 

powiadomienia o zmianie 

statusu dostawy,  koniecznych 

pracach serwisowych pojazdu 

czy przekroczeniach 

zdefiniowanych geo-stref



Kontrola i optymalizacja pracy

Zautomatyzowane 

raportowanie

Szczegółowy wgląd we 

wszystkie aspekty działania 

floty dzięki gotowym i 

automatycznie generowanym 

raportom, które można 

dostosowywać do potrzeb 

firmy

Dashboardy

Stały dostęp do 

aktualizowanych na bieżąco 

kluczowych wskaźników (KPI), 

które pomogą zoptymalizować 

flotę w zakresie lepszego 

wykorzystania pojazdów, stylu 

jazdy i utrzymania ich wysokiej 

wartości 

Planowanie prac 

serwisowych

Planuj efektywnie prace 

serwisowe i techniczne, tak 

by minimalizować 

przestoje i utrzymywać 

pojazdy w dobrym stanie

Szczegółowe raporty 

pojazdu 

Monitoruj dokładne dane 

swoich pojazdów tak, by 

zachować zgodność z 

przepisami

Można także uwzględniać 

dane z tachografów



* WFS: Eyes on the road. Market Research / Road fatality statistics in the EU – European Parliament (2019)

Pracowników przekracza

ograniczenia prędkości pod wpływem 

presji związanej z wykonywaną pracą77%

95%
Wypadków drogowych 

spowodowanych jest

błędem ludzkim



WEBFLEET Video
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We współpracy z firmą Lytx, globalnym liderem w obszarze telematyki video, z ponad 20 letnim doświadczeniem w 

technologii AI, stworzyliśmy w pełni zintegrowane z platformą WEBFLEET rozwiązanie video zwiększające 

bezpieczeństwo kierowców i pojazdów. 

• WEBFLEET Video to dedykowana i zaprojektowana z myślą o ochronie prywatności usługa, która umożliwia 

otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach drogowych video, przeglądanie automatycznie pobieranych materiałów 

filmowych oraz zapewnia dostęp do funkcji live-stream z pojazdu. Jest to usługa dodatkowa dostępna na 

platformie WEBFLEET.

• PROcam to nasza nowa linia kamer samochodowych. Model PROcam 50 to montowana na przedniej szybie 

kamera samochodowa z kamerami skierowanymi na drogę i kierowcę oraz innowacyjnymi funkcjonalnościami AI.
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Wydajność i redukcja kosztów 



30% wpływ stylu jazdy na koszty

użytkowania pojazdu



• Różne niezależne badania wykazują, że zużycie paliwa i serwis stanowią do 30% całkowitych 

kosztów posiadania i eksploatacji pojazdu komercyjnego

• Styl jazdy ma duży wpływ zarówno na zużycie paliwa, jak i na koszty utrzymania

Czynniki kosztowe: optymalizuj to, co możesz kontrolować!

Amortyzacja

Paliwo

Odsetki

Ubezpiecznie

Prace serwisowe

Podatki 

5-letni koszt posiadania/użytkowania pojazdu 



Opti Drive 360
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Doskonalenie stylu jazdy : większe bezpieczeństwo, oszczędność zużycia paliwa i niższa emisja CO2!

Zgodnie z czterema krokami NAUKA, SZKOLENIE, OCENA oraz PORÓWNANIE przy pomocy 8 wskaźników 

opisujących wydajność jazdy wspiera kierowców i kierowników floty, aby osiągnąć bardziej ekologiczny, 

bezpieczniejszy i bardziej wydajny styl jazdy)



Jak telematyka wspiera efektywność paliwową?

Sept 202015

Redukcja zużycia 

paliwa
Automatyczne raporty o 

rzeczywistym i historycznym 

zużyciu paliwa w całej flocie

Mniejszy (kontrolowany) 

przebieg
Nawigacja dla pojazdów 

ciężarowych, efektywne planowanie 

tras i obsługi zamówień

Eliminacja niewłaściwych 

nawyków/ poprawa stylu 

jazdy
Aktywna informacja zwrotna i porady, 

analizy stylu jazdy kierowców

Dodatkowo: 

Redukcja CO₂ i bardziej zrównoważone działanie firmy



18%
Firm  transportowych 

w Europie nadal 

pobiera ręcznie dane 

z tachografów

* WFS: Eyes on the road. Market Research

40%
Firm poświęca średnio 

od 16 do 30 minut

na wczytanie danych 

z tachografu jednego pojazdu

18%
Firm transportowych 

wciąż pobiera dane 

z tachografów ręcznie 



WEBFLEET Tachograph Manager/ Tachograph Manager Plus
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Obsługa tachografów cyfrowych. Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami!

1. Zdalne pobieranie danych z tachografów, archiwizacja i analizy (oszczędność czasu, minimalizacja 

przestojów, ograniczenie kontaktów osobistych, redukcja pracy administracyjnej)

2. Przechowywanie danych w bezpiecznych centrach danych, zgodnie z RODO i zapewnieniem ochrony 

prywatności danych pracowników.

3. Analizy i raporty, powiadomienia o naruszeniach

4. Pozostałe czasy jazdy



88%
Wdrożyło system pracy 

zdalnej w związku 

z pandemią

* Ankieta Konfederacji Lewiatan przeprowadzona wśród 210 przedsiębiorstw zatrudniających w sumie 110 tys. osób  

Mobilne biuro, wsparcie i komunikacja, dostęp do wszystkich potrzebnych 

aplikacji oraz systemów firmowych



Nowy terminal: PRO 8475
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Uniwersalny, odporny i specjalnie wzmocniony terminal – samodzielne urządzenie z możliwością szerokiej 

konfiguracji i współpracy z dowolnym rozwiązaniem do zarządzania flotą 

1. Wzmocniona konstrukcja umożliwia korzystanie ze sprzętu w każdych warunkach.

2. Android z usługami Google - Dostęp do standardowych aplikacji Google i aplikacji innych firm w sklepie Google 

Play; Dostęp do gotowych do użytku aplikacji od oficjalnych partnerów w centrum aplikacji Webfleet Solutions 

App Center

3. Profesjonalna nawigacja / sprawna komunikacja/ aktywne informacje o stylu jazdy



Jak telematyka wpływa na poprawę wydajności? 
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Dostawy na czas, więcej 

obsłużonych zleceń

Optymalizacja zamówień i dokładne 

szacowanie ETAs

Monitoring całej floty

Pojazdów, naczep i 

kierowców, sytuacji na 

drodze na jednym ekranie 

Mniejszy stres kierowców 

sprawna, dwustronna komunikacja, 

zlecenia i aktualizacje bezpośrednio 

na terminal kierowcy

Redukcja zadań 

administracyjnych

Koncentracja na podstawowych 

zadaniach, a nie na wypełnianiu 

dokumentacji 

Realistyczne i optymalne 

planowanie

Optymalizacja tras, 

uwzględnianie pozostałego 

czasu jazdy

Usprawnienie i uproszczenie 

działań 

Wszystkie kluczowe wskaźniki 

(KPIs) zawsze pod ręku, 

wszystkie informacje na jednej 

platformie



Jak to robią najlepsi?
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Oszczędności po wdrożeniu telematyki

(system WEBFLEET, terminale PRO8):

Od 100 do 200 EUR na pojazd miesięcznie

W skali roku nawet 48 000 EUR

• 20 pojazdów o ładowności do 25 t • 100 ciągników/ 150 naczep

Oszczędności po wdrożeniu telematyki

(system WEBFLEET, terminale PRO8, Asset Tracking):

Ok. 200 EUR na pojazd miesięcznie

W skali roku ok. 200 000 EUR



Thank You

Kontakt:

Dział Sprzedaży

22 346 00 94

webfleet.com

tel:+48223460094

