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Wprowadzenie Grupa badawcza

Niniejszy raport przedstawia sytuację odnośnie 

posiadanego systemu informatycznego 

usprawniającego pracę w przedsiębiorstwie.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Daxen IT 

na zlecenie firmy System-1 producenta zintegrowanego 

systemu informatycznego Veritum. Badanie zostało 

przeprowadzone na przedsiębiorstwach świadczących 

usługi z sektora komunikacji miejskiej i gminnej.

Konkretnie do przeprowadzenia badania wybrano firmy 

z segmentu podwykonawców komunikacji miejskiej 

oraz wykonawców komunikacji podmiejskiej. W wyniku 

działań poprzedzających badanie wyselekcjonowano 

grupę 189 firm spełniających założone kryteria. 

Uzyskano zgodę od 149 przedsiębiorstw na  

przeprowadzenie badania.

Badanie odbyło się w drugiej połowie roku 2017
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Cel badania

Podstawowym celem badania było pozyskanie 

wiedzy na temat korzystania przez przedsiębiorstwa 

z segmentu podwykonawców komunikacji miejskiej 

oraz wykonawców komunikacji podmiejskiej

z systemów informatycznych.

Metodyka

Badanie było przeprowadzone metodą 

CATI (ang. Computer Assisted Telephone 

Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad 

telefoniczny).
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Czy przedsiębiorstwo
posiada system
informatyczny,
jeśli tak, to jaki?

Ilość firm posiadająca system 
informatyczny od dostawców systemów 
działających w branży

Wynika z tego, że 36% przedsiębiorstw

nie korzysta ze specjalistycznych

systemów informatycznych

dostarczonych przez firmy zewnętrzne 

obsługujące branżę transportową.

Na 149 badanych firm 95 z nich przyznało się

do korzystania z systemu informatycznego 

dostarczonego przez firmę  informatyczną

obsługującą branżę transportową. 

Za to 54 przedsiębiorstwa korzystają z własnych

rozwiązań lub napisanego  systemu pod ich potrzeby.

korzysta z systemu 
informatycznego 
dostarczonego przez 
firmę informatyczną 

korzysta z własnych 
rozwiązań lub 
systemu napisanego 
pod ich potrzeby

9554
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nie korzysta z  systemów 
dedykowanych dla 
branży transportowej

36%



Ilość firm posiadających system
Veritum z firmy System-1

Badanie wykazało, iż z pośród wszystkich 

przedsiębiorstw korzystających ze specjalistycznych 

systemów informatycznych 20% stanowi system 

Veritum.

Przebadane firmy korzystające 
ze specjalistycznych systemów 
informatycznych.

Ile przedsiębiorstw
korzysta z systemu
Veritum?

przebadanych firm 
korzysta z systemu 
Veritum dostawcy 
System-1

przebadanych firm 
korzysta z systemów 
innych dostawców

80 %

100 %
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Wielkość zatrudnienia w badanych firmach

Ilu zatrudniają kierowców?

< 50 51-100 >100
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Do 50 kierowców – 42 przedsiębiorstwa

Od 51 do 100 kierowców – 89 przedsiębiorstw

Powyżej 100 kierowców – 18 przedsiębiorstw

Wielkość zatrudnienia w badanych 

przedsiębiorstwach to kolejna informacja z 

przeprowadzonego badania. Podzielono ją na 

trzy przedziały, pierwszy: do 50 zatrudnionych 

kierowców i w tym przedziale znalazły się 42 

przedsiębiorstwa. Drugi to przedział od 51 do 100 

zatrudnionych kierowców, takim zatrudnieniem 

wykazuje się 89 przedsiębiorstw.

Trzeci przedział to przedsiębiorstwa 

zatrudniające powyżej 100 kierowców, taką 

liczbą kierowców dysponuje

18 z przebadanych firm.
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przedsiębiorstw
zatrudnia przedział
od 51 do 100 
kierowców

59% 



Posiadanie systemów informatycznych

a wielkość zatrudnienia w firmie to zestawienie jakie 

uzyskano dzięki przeprowadzonemu badaniu. Wynika z 

niego, że w przedsiębiorstwach małych zatrudniających do 

50 kierowców tylko 33% z nich posiada wdrożony system 

informatyczny od wyspecjalizowanego dostawcy.

Z kolei w pozostałych dwóch przedziałach tendencja jest 

wręcz odwrotna. W przedziale od 51 do 100 zatrudnionych 

kierowców ilość przedsiębiorstw z wdrożeniami od 

wyspecjalizowanych dostawców to 76%. Jeszcze więcej bo 

78% przedsiębiorstw z grupy zatrudniającej powyżej 100 

kierowców posiada specjalistyczny system informatyczny.

Ilość kierowców
a system informatyczny < 50

51-100

>100
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system innego dostawcy                   system Veritum               własne rozwiązanie

Legenda:

Wyodrębniając przedsiębiorstwa korzystające ze zintegrowanego systemu informatycznego Veritum dostarczonego przez firmę System-1 z Poznania to 

w przedziale zatrudniającym do 50 kierowców takich przypadków mamy 9%. W przedziale od 51 do 100 zatrudnionych kierowców ilość wdrożeń systemu 

Veritum to 15% w badanej grupie. Aż 17% z badanych przedsiębiorstw z grupy zatrudniającej powyżej 100 kierowców posiada system Veritum.



Ilość obsługiwanych linii autobusowych w przedsiębiorstwach 

to kolejne pytanie przeprowadzonego badania. Odpowiedzi 

posegregowane zostały w trzech przedziałach dających 

określone rezultaty.

W pierwszym przedziale obsługującym do 20 linii

autobusowych znalazło się 97 przedsiębiorstw. 

Drugi przedział to przedsiębiorstwa obsługujące od 21 do 40 

linii autobusowych i tu znalazło się 37 przedsiębiorstw

z grupy badawczej. Do ostatniego przedziału obsługującego 

ponad 40 linii autobusowych przynależy 15 przedsiębiorstw 

biorących udział w przeprowadzonym badaniu.

Ile lini obsługują?

< 20 20-40 >40
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przedsiębiorstw obsługuje 
do 20 linii autobusowych65%

Poniżej 20 linii autobusowych – 97 przedsiębiorstw

Od 21 do 40 linii autobusowych – 37 przedsiębiorstw

Powyżej 40 linii autobusowych – 15 przedsiębiorstw
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Kolejnym zestawieniem jest ilość obsługiwanych 

linii autobusowych do posiadania specjalistycznego 

systemu informatycznego. W pierwszym przedziale to 

przedsiębiorstwa obsługujące do 20 linii autobusowych 

i tu sytuacja wygląda następująco 46% z nich korzysta 

z specjalistycznego systemu informatycznego 

dostarczanego przez wyspecjalizowanego dostawcę. 

Drugi przedział to przedsiębiorstwa obsługujące od 

21 do 40 linii autobusowych, gdzie liczba wszystkich 

korzystających z wyspecjalizowanych dostawców 

systemów informatycznych to 51%. Kolejna grupa 

to przedsiębiorstwa obsługujące powyżej 40 

linii autobusowych, sytuacja w tej grupie to 87% 

przedsiębiorstw posiada wdrożony specjalistyczny 

system od wyspecjalizowanego dostawcy. 

Ilość obsługiwanych linii
a system informatyczny

< 20

20-40

>40
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system innego dostawcy                   system Veritum               własne rozwiązanie

Legenda:

Zintegrowany system informatyczny Veritum dostarczony przez firmę System-1 posiada: 11% przedsiębiorstw obsługujących do 20 linii autobusowych, 

14% przedsiębiorstw obsługujących od 21 do 40 linii autobusowych oraz 20% przedsiębiorstw obsługujących powyżej 40 linii autobusowych.



Ilość posiadanych autobusów

w badanych przedsiębiorstwac to kolejne dane z 

przeprowadzonego badania. Tak jak w poprzednich 

pytaniach odpowiedzi zostały pokazane w trzech 

przedziałach. W pierwszym 87 przedsiębiorstw z 

grupy badawczej posiadająca do 40 autobusów.

36 przedsiębiorstw z grupy, na której 

przeprowadzono badanie przyznaje się do posiadania 

od 41 do 90 autobusów. Najmniejszą grupę, bo 25 

przedsiębiorstw stanowią firmy posiadające ponad 

90 autobusów.

Ile posiadają autobusów?

< 40 40-90 >90
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badanych przedsiębiorstw
posiada do 40 autobusów58 %

Poniżej 40 autobusów – 87 przedsiębiorstwa

Od 41 d0 90 autobusów – 36 przedsiębiorstw

Powyżej 90 autobusów – 25 przedsiębiorstw
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Odnosząc się do ilości posiadanych autobusów w 

przedsiębiorstwie możemy prześledzić jak ten czynnik 

odnosi się do posiadania specjalistycznego systemu 

informatycznego dostarczonego przez wyspecjalizowaną 

firmę wdrożeniową. 37% firm posiadających do 40 

autobusów korzysta z systemu informatycznego od 

wyspecjalizowanego dostawcy. W przedsiębiorstwach 

posiadających od 41 do 90 autobusów 55% korzysta 

z takiego systemu. W ostatnim przedziale znalazły się 

przedsiębiorstwa posiadające powyżej 90 autobusów, 

gdzie 84% z nich posiada specjalistyczny system 

informatyczny dostarczony przez wyspecjalizowaną firmę 

wdrożeniową.

Ilość autobusów
a system informatyczny < 40

40-90

>90
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system innego dostawcy                   system Veritum               własne rozwiązanie

Legenda:

Sytuacja dotycząca systemu Veritum w poszczególnych firmach wygląda następująco: w przedsiębiorstwach posiadających do 40 autobusów system 

Veritum posiada 11% badanych, w przedsiębiorstwach posiadających od 41 do 90 autobusów z systemu Veritum korzysta 17% z nich i w ostatnim 

przedziale przedsiębiorstw posiadających ponad 90 autobusów 16% firm posiada system Veritum.



Przeprowadzone badania przedstawia sytuację 

w przedsiębiorstwach z segmentu podwykonawców 

komunikacji miejskiej oraz wykonawców komunikacji 

podmiejskiej. Można przyjąć, że w większości są to 

przedsiębiorstwa małe zatrudniające kilkudziesięciu 

pracowników. Do nielicznych wyjątków w 

tym segmencie możemy zaliczyć duże firmy 

zatrudniające powyżej 100 kierowców.  Podobna 

proporcja dotyczy ilości posiadanych autobusów oraz 

obsługiwanych linii autobusowych.

Co do posiadania specjalistycznego systemu 

informatycznego od wyspecjalizowanego w branży 

transportowej dostawcy sytuacja wygląda dość 

dobrze, bo prawie 70% firm posiada taki system.

W tej grupie firm aż 20% korzysta z systemu Veritum 

dostarczonego od firmy System-1 z Poznania, która 

jest jednym z liderów dostarczających zintegrowane 

systemy informatyczne dla branży transportowej od 

25 lat.

 

Podsumowanie
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firm posiada system od 
wyspecjalizowanego w 
branży transportowej 
dostawcy

w tej grupie badanych
korzysta z systemu 
Veritum

70 % 20 %



System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215

61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22  |  fax. 61 831 18 08

poczta@system-1.pl  |  www.veritum.pl

Daxen IT Sp. z o.o. Sp.k. 
al. Piłsudskiego 31 

35-074 Rzeszów 
tel: 17 777 01 02  |  fax: 17 777 01 28
biuro@daxenit.pl  |  www.daxenit.pl
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