
Veritum Grafik Pracy Kierowców

Grafik Pracy Kierowców to kompleksowe rozwiązanie do planowania pracy kierowców 
oraz pojazdów i bieżącej dyspozycji w realizacji wszelkiego rodzaju przewozów osobowych 
(komunikacji miejskiej, przewozów regionalnych czy dalekobieżnych). Grafik Pracy Kierowców 
planuje prace w oparciu o zdefiniowane wcześniej kursy i zlecenia, a efektem końcowym, 
obok planu pracy, jest utworzony zestaw kart drogowych oraz kart pracy. Na ich podstawie 
można rozliczać zarówno wykonaną prace przewozową jak i czas pracy kierowców.

Najlepsze rozwiązania do obsługi transportu.
Veritum 25 lat doświadczeń!

Planowanie pracy oraz bieżącej dyspozycji w przewozach osobowych.

Charakterystyka

Korzyści

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

12
kwietnia

Automaty tworzące grafik na podstawie zadanych kryteriów.

Wspomaganie pracy dyspozytora przy tworzeniu zadań przewozowych (rozkład 
jazdy, wynajmy, przewozy zamknięte), kart pracy i kart drogowych.

Łatwa obsługa grafiku przy korektach, podmianach, awariach.

Przejrzysta forma grafiku i panelu dyspozytora.

Pełna ewidencja czasu pracy kierowców z kontrolą naruszeń.
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Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!

www.veritum.pl  |  poczta@system-1.pl  |  tel. 61 831 12 22

Kontakt

Kartoteki kierowców i pojazdów

Kartoteka kierowców tworzona jest w oparciu o kartoteki z modułu Kadry, uzupełnione o 
informacje potrzebne do budowania grafików. Kartoteka pojazdów obok podstawowych 
danych opisujących pojazd wymaga przypisania grup grafiku, cech szczególnych (np. 
wyposażenie ViaTool) i innych ułatwiających planowanie, jak np. stałe obsady.

Kursy i zlecenia

Kartoteki kursów oraz zleceń stanowią podstawowe komponenty do budowy grafiku. Mogą 
one być tworzone ręcznie w Veritum lub też być wynikiem dowolnego importu z systemu 
zewnętrznego. 

Rodzaje grafików

Dostępne są następujące rodzaje grafików:
•   grafik roboczy - służy do wstępnego definiowania typowych sposobów realizacji prac
•   grafik projektowy – najczęściej realizowany jako plan pracy miesiąca
•   grafik główny (produkcyjny) – grafik przyjęty do realizacji w zadanym okresie 
• grafik dyspozytora – wspomagający bieżącą dyspozycję dyspozytora w komunikacji 
dalekobieżnej i regionalnej
•   grafik dzienny – wspomagający bieżącą dyspozycję dyspozytora w komunikacji miejskiej

Automatyczne budowanie grafiku

Program może całkowicie automatycznie zbudować grafik dla jednej lub kilku wybranych na 
raz grup grafiku. Program zapewni właściwy rozkład dni wolnych oraz zbuduje plan, starając 
się w ramach istniejących norm i ograniczeń równomiernie rozłożyć pracę.

Dzienny plan pracy i bieżąca dyspozycja

W dziennym planie pracy dokonuje się korekty zadań oraz tworzenia zadań 
roboczych – a także przydziela się do zadań pojazdy i emituje komplet kart 
drogowych. Przydział pojazdów automatyzuje stosowanie stałych obsad. 
Prowadzona jest tabela rezerwacji pojazdów, pozwalająca uniknąć podwójnego 
przydziału lub też przydziału niesprawnego pojazdu. Bieżąca dyspozycja umożliwia 
zmiany w dyspozycji bezpośrednio w kartach drogowych.

Rozliczenia

Po zweryfikowaniu wykonanych kart drogowych, powstaje komplet jazd oraz kart 
pracy. Te ostatnie uzupełnia się jeszcze o karty pracy wynikające z zaplanowanych w 
grafiku działań, dla których nie wystawiono kart drogowych (np. dyżur na zajezdni). 
W efekcie powstaje ewidencja czasu pracy kierowcy – można ją uzupełniać 
ręcznie o karty pracy spoza Transportu. Na podstawie odnotowanych jazd można 
opracować dowolne analizy przekrojowe. Można również dokonać rozliczeń z 
organizatorem przewozów, który zlecił realizacje poszczególnych kursów.


