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КакВи помагаме

Управлението на автомобилен парк изисква много повече от
това самода сепроследяват превозни средства. 
Проследяването наразходите по автомобилния парк същое
много важна част отработата намениджъра на автопарка.

Модулът Управление на разходите наFrotcom позволява да се
регистрират и контролират разходите на превозните средства
удобно ицялостно. Виеможете не само да регистрирате
всички разходи, ноида планирате постоянните разходи ида
изчислите съотношенията разход/км иразход/час, наред с
други.

Frotcom можеда провери повторно информацията за
разходите, която вписвате, чрезGPS местоположението на
превозните средства, катопо този начин се засилва контролът
върху управлението на разходите.

Ползи
Следете разходите наВашия автопарк
Регистрирайте всички променливи ипостоянни разходи на
автопарка. Използвайте инструментите иотчетите наFrotcom, 
за да ги анализирате.

Изчислете реалния разход/км завсяко превозно средство
Информирайте се колко точно струва всяко превозно средство
на км–илинамесец. Щеимате възможност да изчислите
точните стойности за всяко превозно средство, за различни
периоди.

Проверете достоверността на разходите за гориво
Чрез повторна проверка на квитанциите за гориво иGPS 
данните, Frotcom Випомага да проверите тяхната
достоверност.

Спестете пари
Намалете глобите за превишена скорост инеправилно
шофиране на превозните средства. Шофьорите ще знаят, че са
наблюдавани.

Управление на разходите
Бъдете наясно с разходите си до последната стотинка.

Искате ли да знаете точните разходи на Вашия автопарк? Искате ли да научите кой разход/кмили разход/час
фирмата Ви трябва да обмисли? Трябва Ви да запишете всички разходи на автопарка си? Модулът Управление
на разходите на Frotcom е Вашият отговор.

Какви са актуалнитеразходи на километърна Вашия
автопарк? Има вероятностда не знаетеотговорана
този въпрос.

Всъщност, няматочен отговор.  Всичко зависи от
начина на изчисление. Ще получитеразличен отговор
ако използватенапример среднитеразходи за
последните3 месеца или за последните12 месеца.

Кактрябвада изчислявате разходите си ако се
явявате, напримернатърг? Кой начин е по-умерен? Кой
е по-агресивен? По-сигурное да използватепървия
начин, но иматепо-добършанс да спечелитетърга с
втория.

Моженапример да проверите дали превозното средство е
било на бензиностанцията във времето, посочено на
квитанцията за гориво. Можеда проверите иинформацията от
километража във връзка с тази бележка за гориво.

Имате възможност да планирате постоянните разходи, като
амортизация на превозното средство или застраховка, като по
този начин Вие автоматично ще прибавите тези разходи към
списъка сразходите запревозното средство.

В крайна сметка, Вие не самощеможете да регистрирате и
контролирате всички разходи по автомобилния парк, ноще
можете ида изчислите действителните разходи на всяко
превозно средство, както и съотношението разход/км идр.



Как работи
Модулът за управление наразходите Видава леснаи
ефективна възможност да регистрирате всички разходи, 
свързани сизползването на автомобилния парк, 
включително гориво, пътни такси, застраховки, поддръжка, 
гуми, заплати идр.

Вижте каквоможете да правите смодула Управление на
разходите:

Изчислявайте действителните разходи и–не по-малко важно –
разходите на километър за всяко превозно средство. Това Ви
дава възможност да прецените рентабилността на Вашия
автопарк, за всяко превозно средство. Всъщност, щеможе да
анализирате разходите на автопарка, получавайки подробна
информация за променливите ипостоянните разходи.

Откривайте неточна информация, като грешно отчитане на
километри, прекомерен разход на гориво илиневъзможни
места и часове за зареждане (при сравнение сGPS данните на
превозното средство). Можете да видите на картата къде е
било превозното средство в часа на издадената квитанция
(например квитанция за зареждане), коетоще позволи да
потвърдите абсолютно всяка една.

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват
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• Табло
• CRM –Управление навръзката склиенти

• API (интеграция свъншен софтуер) 
• Автоматична идентификация нашофьора

• Управление на горивото
• Отчети

УправлявайтеВашитеразходи
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Ариан Куамили
Търговски представител - Sharrcem -Косово

„Frotcom ни помага да контролираме нашите ремаркета, като същевременно
подобряватранспортния процес до клиентите ни и гарантира пристигане на

шофьорите навреме.“

Можеда получавате сигнализация, когато часът или
километражът, въведен въвFrotcom, не отговаря на
информацията отGPS. Акоинформацията от километража
(брой километри) не отговаря наGPS данните, щеполучите
сигнализация ипредложение заброя на километрите, които би
трябвало да показва километражът по това време.

Можеда вписвате разходи ръчно (променливи разходи като
гориво) или автоматично (периодични, постоянни разходи като
застраховка). След като впишете разходите на превозното
средство, щеможете да изчислите общите разходи за
определен период от време (например миналиямесец или
последните тримесеца). Щеможете ида разпределите
разходите, акоискате да ги видите за определено превозно
средство.

Щеможете да изчислите няколко важни съотношения
едновременно: разход/км; разход на гориво/100 км;  
разход/час иразход на гориво/час (за строителни машини).

Контролирайтеразходитеза гориво

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТМЕНИДЖМЪНТ
ЗА ВАШАТАФИРМА.

бул. Кукленско шосе 28 Р | 4000 Пловдив, България
тел. 0 700 45 145, +359 32 398 964 
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