Najlepsze rozwiązania do obsługi transportu.
Veritum 25 lat doświadczeń!

Veritum Komunikacja miejska i gminna
Zaplanuj pracę dla 50 kierowców w godzinę.

Charakterystyka

Korzyści

System dedykowany dla przedsiębiorstw transportowych wykonujących przewozy w ramach
komunikacji miejskiej i gminnej. Zlecenia dla rozkładu jazdy mogą być konstruowane w oparciu
o zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy. Autorskie rozwiązania optymalizujące,
zaimplementowane w grafiku pracy kierowców, pozwalają szybko i efektywnie planować
pracę kierowców jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia na tym etapie naruszeń
przepisów. System współpracuje z GPS, e-mapa i OpenStreenMap, możliwa jest analiza tras
w oparciu o mapy oraz współpraca z systemami informacji pasażerskiej, stacjami paliw oraz
warsztatami. System daje narzędzia do zaplanowania czasu pracy kierowcy i jego rozliczenia
zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowcy jak i z Kodeksem pracy.

01

Możliwość szybkiego zbudowania grafiku.

02

Bieżąca kontrola czasu pracy kierowców z informacją o przekroczeniach.

03

Szybka informacja dla zarządzającego o pracy taboru i kierowców.

04

Gwarancja zgodności z przepisami prawa.

05

Narzędzie do kontroli kosztów (paliwo, koszt pracy pojazdu).

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

Moduły

Dyspozytornia
Moduł zawiera autorskie rozwiązanie automatycznie budujące Grafik Pracy Kierowców.
Pozwala na szybkie i efektywne planowanie pracy.
Karty drogowe
Moduł pozwala na wygenerowanie kart drogowych w grafiku, po wykonaniu pracy przez
kierowcę. Ewidencjonuje i weryfikuje je w systemie dając źródło informacji o czasie pracy
kierowców, rozliczenie paliwa, realizacji wykonania zadań.
Tabor
Moduł pozwala na pełną kontrolę nad pojazdem i jego wyposażeniem. Zawiera system
alarmów przypominających o terminach badań, ubezpieczeń i innych. Ewidencjonuje pojazdy
w zakresie danych podstawowych takich jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane
techniczne, przyjęcie i skreślenie, miejsce użytkowania z historią zmian, normy zużycia paliwa.
Ewidencja czasu pracy
Dzięki modułowi dysponujemy pełnym rozliczeniem czasu pracy kierowcy oraz minimalizacją
ryzyka wystąpienia naruszeń przepisów.
Koszty pracy
Moduł pozwala na gromadzenie i rozliczanie kosztów pracy dzięki generowaniu szeregu
raportów i analiz, między innymi takich jak: karta czasu pracy kierowcy, karta paliwowa, raport
realizacji zleconych kursów, wyliczenie kosztów eksloatacji pojazdów, raporty o zyskowności
tras.

Grafik Pracy Kierowców
Grafik Pracy Kierowców jest elementem składowym podsystemu
Transport. Służy do planowania pracy kierowców i pojazdów oraz
bieżącej dyspozycji w trakcie realizacji zadań.
W grafiku obsługiwane są wszystkie rodzaje przewozów: komunikacja
miejska, przewozy regionalne i przewozy dalekobieżne. Grafik Pracy
Kierowców planuje pracę w oparciu o zdefiniowane wcześniej
kursy i zlecenia, a efektem końcowym działania grafiku, obok planu
pracy, jest utworzony zestaw kart drogowych oraz kart pracy. Na ich
podstawie można rozliczać zarówno wykonaną pracę przewozową
jak i czas pracy kierowców.

Kontakt

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

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

