
Działanie w oparciu o dane
Jak budować relacje biznesowe i optymalizować działania floty przy wsparciu telematyki?
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2

1. Dane ‚nowym złotem’ nowoczesnych firm

2. Visibility i telematyka – znaczenie dla funkcjonowania przewoźników i 

budowy efektywnych relacji biznesowych

3. Jak zwiększyć wiarygodność przewoźnika? 

- narzędzia wpływające na wzrost bezpieczeństwa i terminowość dostaw



Biznes każdej firmy zaczyna się i 

kończy na dogłębnej analizie liczb. 

Niezależnie od tego, czym dana 

firma się zajmuje, jeżeli nie umie 

wyciągnąć wniosków z faktów 

dotyczących własnej działalności i 

podejmuje decyzje oparte na 

powierzchownych informacjach lub 

intuicji, w ostatecznym 

rozrachunku zapłaci za to wysoką 

cenę.

Bill Gates, współzałożyciel 

Microsoft



Operacje „big data” w Webfleet Solutions

>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



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%)



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
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Wiarygodność przewoźnika = 

bezpieczeństwo + dostawy na czas



całkowitego kosztu posiadania 
(TCO) pojazdu ciężarowego we 
flocie stanowią opony5 %

90%
awarii dotyczących opon 
związanych jest z powolnymi 
wyciekami/utratą powietrza



1. Dane TPMS są wysyłane razem z 

informacjami o pojeździe. 

2. Bieżący problem z oponami jest wyświetlany z 

jasnym opisem tekstowym. Jeśli stan opon 

jest prawidłowy, jest to również 

sygnalizowane. 

3. Ostatnie znane ciśnienie w oponach jest 

zawsze wyświetlane w oknie statusowym 

pojazdu. 

• Czujniki opon wykrywają wiele zdarzeń 

związanych z ciśnieniem i temperaturą. 

Każda opona, w której występuje problem, 

jest oznaczona kolorem (czerwony, 

pomarańczowy), aby wskazać wagę 

problemu.

• W przypadku wykrycia problemu 

wyświetlana jest również temperatura 

opony (czujnika).

WEBFLEET TPMS: 

Jak to działa?



Mniej zakłóceń, 
mniej przestojów

Lepsze zarządzanie

Mniejsze ryzyko
wypadków

Redukcja emisji 
CO2, wsparcie CSR

Niższe koszty paliwa 
i awarii, 

optymalizacja 
eksploatacji opon

Kluczowe korzyści



* 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 łączy nagrania z kamer 

samochodowych z danymi dotyczącymi jazdy zapewniając 

pełny kontekst zdarzeń drogowych w czasie rzeczywistym. 

• Technologia AI automatycznie identyfikuje ryzykowne 

zachowania i powiadamia kierowcę, pomagając mu 

uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

• Dzięki nagraniom z trasy kierowcy otrzymują jasne 

przykłady pokazujące, jak mogą jeździć bezpieczniej, a 

także dowody chroniące ich przed fałszywymi 

roszczeniami.

• Rozwiązanie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, 

niższe składki ubezpieczeniowe oraz mniej przestojów. 

Daje możliwość takiej konfiguracji, aby spełniać określone 

potrzeby w zakresie ochrony prywatności i zgodności z 

przepisami.



• Składki ubezpieczeniowe

Wielu ubezpieczycieli oferuje obecnie redukcję składek 

ubezpieczeniowych pod warunkiem wdrożenia systemów 

telematycznych lub programów bezpieczeństwa opartych 

na wideo.

• Paliwo, konserwacja i odszkodowania

Bezpieczniejsza jazda przekłada się na wiele innych 

oszczędności, w tym na kosztach zużycia paliwa, kosztach 

konserwacji i napraw, a także kosztach odszkodowań dla 

pracowników biorących udział w kolizjach.

• Większe oszczędności w całej firmie

Bezpieczniejsza jazda i mniej wypadków drogowych 

przekładają się także na krótsze przestoje i lepszą obsługę 

klienta. 

WEBFLEET Video pomaga zredukować koszty

2021



Jak telematyka wpływa na poprawę wydajności i wiarygodności? 

16

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



Thank You

Kontakt:

Dział Sprzedaży

22 346 00 94

webfleet.com

tel:+48223460094

