Najlepsze rozwiązania do obsługi transportu.
Veritum 25 lat doświadczeń!

Veritum Transport Osobowy
Wspomaganie pracy na stanowiskach planowania,
zarządzania i rozliczania przewozów.
Charakterystyka

Korzyści

System dostarcza zestaw elastycznych narzędzi do planowania i rozliczania pracy kierowców
i pojazdów, posiada mechanizmy usprawniające budowanie grafików (od dziennych
do miesięcznych) oraz nadzór nad planowaniem czasu pracy zgodnie z Ustawą o czasie pracy
kierowców i Kodeksem pracy. System umożliwia automatyczne zaczytywanie tankowań
paliwa do kart drogowych i rozliczenie paliwa w oparciu o wiele norm i dodatków. Dostarcza
szereg raportów i analiz jak karta czasu pracy kierowcy, karta paliwowa, raport realizacji
zleconych kursów, wszelkiego rodzaju raporty statystyczne, do sprawozdawczości GUS,
wyliczenie kosztów eksploatacji pojazdów, przyczep oraz kierowców, raporty o zyskowności
pojazdów, zleceń i tras.

01

Większa wydajność dzięki różnorodnym narzędziom budującym
i optymalizującym grafiki.

02

Skuteczne planowanie i wykorzystanie pojazdów.

03

Bieżący nadzór nad planowaniem czasu pracy zgodnie
z normami prawnymi oraz nad późniejszym wykonaniem planu.

04

Oszczędności wynikające z prawidłowego rozliczenia paliwa
na pojazdy i kierowców.

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

Moduły

Karty drogowe
Moduł weryfikuje i ewidencjonuje karty drogowe. Kompletuje informacje o pracy pojazdów
i kierowców. Rozliczając zużycie paliwa pozwala stosować kilka norm dla kilometrów,
tonokilometrów, dodatki za ciągnięcie przyczep, inne dodatki, usprawiedliwiające przepał:
zima, jazda po mieście, dodarcie, trudne warunki. Zużycie rzeczywiste wyliczane według jednej
z trzech metod: pełny bak, odnotowywanie stanów zbiorników lub od licznika do licznika, dla
dowolnej ilości silników (osobne silniki np. dla ogrzewania czy klimatyzacji). System rozlicza
czas pracy z nadgodzinami, kontroluje przekroczenia i zgodność z Ustawą o czasie pracy
kierowcy i wytycznymi europejskimi.
Tabor
Moduł prowadzi ewidencję pojazdów w zakresie danych podstawowych takich jak: numer
ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, przyjęcie i skreślenie, miejsce użytkowania
z historią zmian, normy zużycia paliwa z rozbiciem na silniki. Pozwala ewidencjonować
wyposażenie, naprawy i części pojazdów (ogumienie, silniki, akumulatory i inne) oraz wspiera
poprzez system alarmów informujących o terminach różnorakich badań (rejestracyjnych,
technicznych i legalizacyjnych), ważności ubezpieczeń, winiet itp. Uniwersalność rozwiązania
wynika z definiowalności kartotek taborowych wg indywidualnych potrzeb klienta.
Dyspozytornia osobowa
Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy kierowców i pojazdów w okresach rozliczeniowych.
W celu spełnienia zadania program został wyposażony w szereg mechanizmów kontrolujących
oraz optymalizujących. Poczynając od kontroli czasu pracy na etapie tworzenia zleceń
przewozowych (kontrole pojedynczego zadania) kończąc na kontrolach funkcjonujących
na etapie tworzenia grafików miesięcznych.

Koszt pracy pojazdów
Moduł gromadzi i rozlicza koszty pracy pojazdów, przyczep oraz
kierowców w cyklach miesięcznych niezależnie od rachunku kosztów
w podsystemie Finanse i Księgowość. Pobiera dane ze wszystkich
modułów systemu Veritum, na poziomie pojedynczego pojazdu bądź
danych dotyczących grup pojazdów.

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!

