Monitorovanie vozidiel

Ušetríme Vám peniaze, čas a starosti

Predstavenie spoločnosti Commander Services s.r.o.:

DÁTA V POHYBE
Desiatky tisíce áut online v pohybe

Vypracoval:
Michal Vodička, obchodné oddelenie
mobil: +421 903 429 892
V Bratislave, dňa 06.11.2018

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI - úvod a možnosti
Commander Services s.r.o. má na Slovensku 12-ročné skúsenosti a históriu.
1. CMD má dnes 7000 firemných klientov na Slovensku a je najväčším hráčom na trhu
2. CMD má dnes 70 zamestnancov, vlastné technické, IT a obchodné oddelenie
3. CMD má dnes na Slovensku 45 000 užívateľov systému

Prečo sa Commanderu tak darí? Pretože robíme prácu tak, ako by ste očakávali.

1. Servis zdarma, a to v teréne, 48 hod. po celom Slovensku
2. Hotline 24/7/365 dní/Help desk, ktorý pomôže s čím je treba
3. Vlastný IT vývoj pre klienta, vlastná predajná sieť – žiadne kompromisy
4. Mobilná aplikácia, školenia, video manuály, starostlivosť o klienta

Prepojenie na ďalšie systémy?

TO je hlavná téma dnešného dňa.

Monitorovanie vozidiel – sagitálne prepojenie
Desiatky tisíce áut online v pohybe
1.

2.

Ekonomické systémy
•

presun dát (knihy jázd, náklady, členenie nákladov, výpočty atď.)

•

(CRM, ERP, spracovateľské podniky, automatická fakturácia)

Tankovacie spoločnosti
• automatický zber dát (tankovanie), online kontrola
• práce s dátami, výpočty, kontroly, alarmy atď.
• AdBlue, nafta, benzín, elektrina

3.

4.

Servisné strediská, autoopravovne – servisy
•

náklady na servis, výpočty, členenie nákladov, alarmy!

•

zníženie práce, úspora času a nákladov

Riešenie pre ďalších dodávateľov
•

outsourcing, mzdy, kontrolné orgány, audity a pod.

API služby, Webservices, systém monitorovania, prístupy, Vaši kolegovia

Monitorovanie vozidiel – vertikálne prepojenie
Desiatky tisíce áut online v pohybe
1.

2.

Terénni pracovníci (technici, obchodníci, všetci)
•

kontrola, efektivita, plánovanie, obrovské úspory

•

pracovný výkon, prestávky, stratový čas

•

pomoc, istota, online sledovanie pohybu

Dokumenty v teréne a ich správa
• preberacie protokoly, dodacie listy, servisné protokoly, faktúry,
workflow dokumentov

• úspora času, efektívny a rýchly presun dokumentu
• fotografie, podpisy, okamžité riešenie
• online kontrola a fakturácia

MKZ, Autopožičovňa, Comm Comm, systém monitorovania

Monitorovanie vozidiel – diagonálne prepojenie
Desiatky tisíce áut online v pohybe
1.

Iné monitorovacie systémy
• prepojenie

dodávateľov,

odberateľov,

Vašich

vozidiel

za určitým účelom (Security doprava, rýchlejšia kontrola
dodávok tovaru, kontrola doručenia vašich služieb či tovaru

2.

3.

Parkovacie systémy a inteligentné mestá
•

pomoc pri parkovaní

•

automatické platby parkovania, kontrola, kontrolné body

•

mýto atď.

Big dáta a služby z týchto dát
• priemerná spotreba, opravy, chyby vo výrobe a pod.

Kontakt : HOTLINE +421 55 333 3330
hotline@commander.sk

Commander Services s.r.o.
sa stáva prvým integrátorom v doprave
-

Poradenstvo
Profesionalita
Poctivá práca
Pomoc
Priateľstvo

Michal Vodička
CEO Commander Services s.r.o.
+421 903 429 892
michal.vodicka@commander.sk
www.commander.sk

