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FLEETBOARD

TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE 

INDYWIDUALNYCH 

ROZWIĄZAŃ TELEMATYCZNYCH.

BĄDŹ JESZCZE BARDZIEJ 

SKUTECZNY W BIZNESIE

UMOCNIJ POZYCJĘ                                                                 
SWOJEJ FIRMY
Jeżeli chcesz być bardziej konkurencyjny i mieć lepszą 
pozycję na rynku. Jeżeli poszukujesz zaufanego partne-
ra w zakresie telematyki, żeby być jeszcze bardziej sku-
tecznym i redukować koszty. Jeżeli szukasz indywidual-
nych rozwiązań, osobistego doradztwa, a profesjonalny  
know-how oraz doświadczenie w branży nie są dla Ciebie 
bez znaczenia.                                                                                         

FLEETBOARD 
JEST DLA CIEBIE
Będąc pionierami w telematyce, sprawiamy, że nasi 
Klienci już od pierwszej chwili są przekonani o słuszności 
swojego wyboru i to niezależnie od marki pojazdów w ich 
flocie. Dodatkowo, jak żaden inny dostawca, jako 100% 
spółka Daimler, znamy dobrze branże transportową i lo-
gistyczną. Tylko dzięki naszym usługom i rozwiązaniom 
możesz ograniczyć koszty i skutecznie zarządzać zlece-
niami. Oferujemy szerokie zastosowania dla samocho-
dów ciężarowych i autobusów.

Fleetboard – zdobywca Image Award 
2017 oraz Europejskiej Nagrody 
Transportowej 2014 za stabilny 
rozwój.

W NAJLEPSZYCH RĘKACH: 



LOGISTYKA W SIECI

WIĘCEJ WIDZIEĆ  
WIĘCEJ WIEDZIEĆ  
WIĘCEJ OSIĄGNĄĆ

Inteligentne rozwiązania sieciowe uwzględniające
dane pojazdów, ruch i infrastrukturę drogową,
dane dotyczące kierowców i ładunków połączone
w jednym systemie mogą przynieść ogromne 
korzyści dla Twojej firmy. Dostępność danych 
w czasie rzeczywistym pozwala reagować
na bieżąco i zawsze podejmować właściwe decyzje.

• zoptymalizowane wykorzystanie pojazdów
• obniżone zużycie paliwa
• większa dostępność środków transportowych

Dzięki rozwiązaniom Fleetboard zapewniamy 
maksymalną skuteczność oraz możliwość obniżenia 
kosztów związanych z zarządzaniem kierowcami, 
pojazdami oraz zleceniami.





NIŻSZE KOSZTY  
WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ  
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZANIE KIEROWCAMI
Takie są fakty: „Wyścig o wynik ekonomiczny wystartował, a kierowcy będą mieli wpływ na 
miejsce Twojej firmy w rankingu”. Dzięki możliwości zarządzania kierowcami z Fleetboard 
masz wpływ na technikę jazdy, w tym jazdę przewidującą oraz jakość komunikacji. Możesz 
obniżyć zużycie paliwa nawet o 15%, a to wszystko oznacza również mniej wypadków i mniej 
mandatów do zapłacenia.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
Twoje ciężarówki muszą być zawsze w trasie. Tylko tam zarabiają dla Ciebie pieniądze. Dla-
tego, dzięki zarządzaniu pojazdami Fleetboard z opcją prognozowania przeglądów czy też 
raportami dotyczącymi tras, możesz zapewnić większą dostępność swoich pojazdów do pracy. 
Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych przestojów czy objazdów i będziesz jeszcze skutecz-
niejszy. Natomiast usługi Trailer ID oraz Trailer Data z informacjami dotyczącymi naczep lub 
przyczep to kompleksowe wsparcie w planowaniu pracy całych zestawów.

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI
Skuteczne zarządzanie zleceniami to gwarancja sukcesu Twojej firmy i my to rozumiemy. 
To jeden z czynników, który mówi o profesjonalnej obsłudze i finalnie decyduje o zadowole-
niu Klientów. Fleetboard stwarza możliwość automatyzacji procesów dzięki dedykowanemu 
oprogramowaniu, a co za tym idzie – maksymalnego ograniczenia błędów w obsłudze zleceń.

W ramach projektu „Performance Management” 
bierzemy pod uwagę szereg różnych czynników. 
Powiązanie danych kierowców, pojazdów oraz zleceń 
gwarantuje pełną przejrzystość przebiegu procesów 
na każdym etapie. Koszty ulegają redukcji, wzrasta 
efektywność oraz poczucie stabilnej sytuacji firmy 
na rynku. Aby móc to zapewnić, oferujemy naszym 
Klientom nowoczesne wyposażenie pojazdów, 
zaawansowane oprogramowanie i usługi oraz 
profesjonalną obsługę.



Fleetboard rejestruje dane kierowców i pojazdu 
z elektroniki przez przyłącze komunikacyjne 
i przekazuje na serwer za pośrednictwem sieci GSM/GPRS.

TAK DZIAŁA  
NASZA TELEMATYKA

FLEETBOARD PERFORMANCE MANAGEMENT

SERWER 
FLEETBOARD



ZARZĄDZANIE KIEROWCAMI 

Z FLEETBOARD

SPRAWI, ŻE TWOI KIEROWCY 

BĘDĄ OSZCZĘDZAĆ DLA CIEBIE

 

Kierowcy pełnią w firmie bardzo odpowiedzialną rolę 
w zapewnianiu dostaw z punktu A do B. Dlatego 
również od nich jest uzależniona stabilność realizacji 
procesów obsługi zleceń. Dodatkowo mają oni 
bezpośredni wpływ na wynik ekonomiczny firmy przez:

•  ekonomiczny styl jazdy
•  zapewnienie bieżącej komunikacji z dyspozycją
•  stosowanie się do obowiązujących przepisów

Zarządzając kierowcami z Fleetboard, możesz sprawić, 
że Twoi kierowcy staną się jeszcze bardziej wydajni. 
Dla Ciebie oznacza to redukcję kosztów, wzrost
efektywności i poczucia bezpieczeństwa.







REALNE   
OSZCZĘDNOŚCI

NIŻSZE KOSZTY:  
ZAOSZCZĘDŹ NAWET 15%
Twoi kierowcy mogą zredukować zużycie paliwa
nawet o 15%. Jest to możliwe dzięki przewidującej 
i oszczędnej technice jazdy, którą możesz 
samodzielnie nadzorować. Analiza użytkowania 
umożliwia Ci dodatkowo obserwację, jak styl jazdy
kierowców przekłada się wprost na zużycie paliwa.
Stwarza to solidne podstawy do zbudowania 
systemu premiowego, który zachęci kierowców 
do utrzymania pozytywnych trendów.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO:
UPROSZCZONA ADMINISTRACJA
I MNIEJSZE RYZYKO WYPADKÓW
Spełnienie obowiązku archiwizacji danych jeszcze 
nigdy nie było tak proste. Fleetboard wspiera proces 
zdalnego pobierania danych zarówno z kart kierowców, 
jak i z pamięci masowej tachografu cyfrowego.
Obowiązkowa dokumentacja czasów pracy kierowców
z Fleetboard jest całkowicie zautomatyzowana. 
Udokumentowany czas jazd i przerw w powiązaniu 
z przewidującym stylem jazdy to mniej wypadków 
i przestojów w Twojej flocie.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ:
UPROSZCZONE PROCESY
W POWIĄZANIU Z NAWIGACJĄ PREMIUM
Każdy dodatkowy objazd czy aktywność w dziale 
dyspozycji kosztuje czas i pieniądze. Dlatego też 
Fleetboard oferuje wysoki standard nawigacji 
w powiązaniu z narzędziami do obsługi zleceń. 
Zapewniają to m.in. predefiniowane procesy, tzw. work-
flow, dzięki którym kierowca może automatycznie rapor-
tować statusy zleceń bezpośrednio do działu dyspozycji.

MOTYWACJA W TELEFONIE 
KOMÓRKOWYM:
FLEETBOARD DRIVER.APP
Bezpośredni feedback dla Twoich kierowców: 
informacje dotyczące m.in. techniki jazdy, czasów jazd 
i odpoczynków są dostępne od ręki w telefonie. 
Dodatkowo kierowcy mogą tu znaleźć wskazówki 
dotyczące zdrowego stylu życia. Aplikacja jest dostępna
bez opłat w Google Play Store. 

KTO JEŹDZI OSZCZĘDNIE, 
TEN WYGRYWA:
LIGA KIEROWCÓW FLEETBOARD*
Liga Kierowców Fleetboard to dodatkowa motywacja.
Każdego roku stają do konkursu tysiące kierowców
z 21 różnych krajów. Ten, kto w określonym czasie 
uzyska najlepszy wynik za styl jazdy, może wygrać 
atrakcyjne nagrody. Ocena za styl jazdy w czasie
konkursu ma bezpośrednie przełożenie na redukcję
zużycia paliwa i docelowe, potencjalne 
obniżenie kosztów.
 
 
 *Nie dotyczy Polski.

Szczegóły i rankingi na stronie: 
driversleague.com

ZARZĄDZANIE KIEROWCAMI FLEETBOARD



ZARZĄDZANIE 

POJAZDAMI FLEETBOARD

TWOJE SAMOCHODY ZARABIAJĄ 
PIENIĄDZE W TRASIE,  
A NIE W SERWISIE

Zarządzanie pojazdami z Fleetboard obejmuje 
informacje dotyczące stanu technicznego pojazdów 
Twojej floty niezależnie od producenta pojazdu*. 
Dodatkowo, w ramach usługi Trailer Data, możliwe jest 
udostępnienie danych naczepy, czyli:

•  jaki jest poziom płynów eksploatacyjnych?
•  jaki przebieg pozostał do następnego przeglądu? 
• jaki jest stan techniczny naczepy/przyczepy?
•  gdzie znajduje się moja naczepa/przyczepa?
• czy określona naczepa/przyczepa jest aktualnie   
 sprzęgnięta?

 
Dzięki tym informacjom zyskujesz jasny status o stanie 
Twojej floty.

*Wymagany FMS, możliwe różnice danych





NIŻSZE KOSZTY: OPTYMALNY STAN POJAZDÓW
Oprócz zużycia paliwa, również zużycie eksploatacyjne Twoich pojazdów ma znaczący wpływ 
na koszty prowadzenia działalności. Dzięki usługom Fleetboard masz dostęp do najważniej-
szych informacji dotyczących ich stanu technicznego. Historia przeglądów, ciśnienie powietrza 
w ogumieniu, zużycie hamulców, poziom oleju czy płynu chłodniczego to tylko niektóre z nich. 
Dzięki Fleetboard zyskujesz informacje o stanie technicznym pojazdów, możesz reagować 
szybciej i unikać dodatkowych kosztów.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ: DZIĘKI WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI
Zarządzanie pojazdami z Fleetboard to wizyty w serwisie jedynie na planowane przeglądy. 
Jest to możliwe dzięki informacjom o stanie technicznym Twojej floty. Możesz zyskać jeszcze 
więcej przez powiązanie tych danych z procesem proaktywnej obsługi.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO: WSZYSTKIE POJAZDY POD 
KONTROLĄ
Kiedy mowa o bezpieczeństwie kierowców, ładunku, pojazdów, nic nie można pozostawić 
przypadkowi. Dzięki rozwiązaniom Fleetboard zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy. 
Możesz być aktywnie informowany w przypadku opuszczenia przez pojazd wyznaczonego 
obszaru i odpowiednio reagować. Zyskujesz w ten sposób znacząco na bezpieczeństwie 
swojej floty.

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ
Wszystkie dane z pojazdów oraz naczep/przyczep, zarówno aktualne, jak i historyczne, są 
dostępne od ręki we Fleetboard Cockpit. Korzyść w tym przypadku to nie tylko same usługi, 
lecz także ich powiązanie z różnymi producentami pojazdów. Zdecydowanie ułatwia to pla-
nowanie zadań dla floty.

WIĘKSZA
DOSTĘPNOŚĆ 
POJAZDÓW



TWOJA PRZEWAGA:

SPECJALNIE 
DLA MERCEDES-BENZ TRUCKS:
DRIVING LOGISTICS FORWARD

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI FLEETBOARD

MERCEDES-BENZ UPTIME
Mercedes-Benz Uptime oferuje m.in. 
wsparcie planowania wizyt w serwisie 
oraz poprawę dostępności Twoich 
pojazdów Mercedes-Benz Trucks. 
W pełni zautomatyzowana funkcja 
Telediagnozy analizuje dane z elektroniki 
pojazdów i sygnalizuje wystąpienie 
usterek, konieczność wykonania 
określonych napraw, jak również 
czynności obsługowych. Umożliwia to
maksymalne zredukowanie 
niespodziewanych awarii i wcześniejsze 
zaplanowanie wymaganych napraw.

•  lepsza dostępność pojazdów 
 dzięki planowaniu przeglądów
•  najważniejsze dane pojazdów
 dostępne od ręki
•  pojazdy pod kontrolą dzięki 
 dokładnej lokalizacji GPS
•  możliwe dodatkowe usługi
 w ramach sieci Mercedes-Benz Trucks



Tylko z Fleetboard możliwe jest to, co najlepsze, 
czyli zawsze optymalne wykorzystanie pojazdów.
Twoje pojazdy będą w drodze, a nie w serwisie.
Zarządzanie Transportem Fleetboard pomaga: 

•  w planowaniu tras 
• w profesjonalnej obsłudze zleceń 

Dzięki uproszczeniu oraz automatyzacji procesów
logistycznych będziesz jeszcze skuteczniejszy
i zyskasz jeszcze więcej. W ten sposób zawsze 
wygrasz, a z Tobą również Twoi Klienci.

ZARZĄDZANIE 

TRANSPORTEM FLEETBOARD

WŁAŚCIWE DECYZJE DAJĄ

POZYTYWNE REZULTATY





OPTYMALNY 
PODZIAŁ ZADAŃ

NIŻSZE KOSZTY:  
POPRZEZ ZDEFINIOWANY FORMAT 
DOKUMENTÓW
Automatyzacja obiegu dokumentów ułatwia planowanie
oraz kontrolę przebiegu procesów, a co najważniejsze 

 – pozwala uniknąć kosztownych błędów. Rozumiane są 
przez to np. zlecenia w elektronicznej postaci, wiadomo-
ści tekstowe, możliwość monitorowania postojów onli-
ne czy wreszcie opcja zarządzania typowymi zadaniami 
transportowymi.
 
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji w zakresie do-
pasowania procesu zarządzania zleceniami z Fleetboard 
do profilu działalności Twojej firmy. Jesteśmy w stanie 
przygotować szereg rozwiązań niezależnie od tego, czy 
mówimy o transporcie żywności, materiałów budowla-
nych czy materiałów niebezpiecznych.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ:
TYLKO Z DISPOPILOT.GUIDE
Nawigacja DispoPilot.guide jest w pełni dopasowana 
do specyfiki ruchu pojazdów ciężarowych. Oprócz bez-
płatnych aktualizacji komputer oferuje szereg funkcjo-
nalności, które usprawniają komunikację z kierowcami, 
jak również realizację najbardziej złożonych procesów.
Dodatkowo dostępna jest również mobilna aplikacja 
DispoPilot.app. To idealne rozwiązanie, które umożliwia 
włączenie podwykonawców do realizacji zadań transpor-
towych.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO:
LEPSZA KOMUNIKACJA
Usługa Fleetboard Messaging pozwala na uproszczenie 
komunikacji z kierowcami oraz zapewnia bezpieczny 
przebieg realizacji zleceń. Możliwe jest również bezpo-
średnie przesyłanie adresów do nawigacji oraz określa-
nie czasów przybycia pojazdu na podstawie jego lokali-
zacji GPS.

TWOJE KORZYŚCI:
•  prosta i szybka komunikacja 
 z kierowcami
•  automatyzacja procesów 
 z wykorzystaniem elektronicznej 
 dokumentacji
•  profesjonalne zarządzanie zleceniami 
 z komputerem DispoPilot.guide
•  integracja podwykonawców 
 dzięki DispoPilot.app



WSPARCIE PRZEZ 
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA: 
FLEETBOARD CONSULTING
System telematyczny powinien uwzględ-
niać wszystkie szczegóły prowadzonej 
przez Ciebie działalności. Zapewniamy 
kompleksowe wsparcie w zakresie inte-
gracji Fleetboard z oprogramowaniem IT 
Twojej firmy. Dodatkowo służymy pomocą 
również na etapie wdrożeń oraz codzien-
nej pracy z systemem.

DRIVING LOGISTICS FORWARD:

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI FLEETBOARD



„PERFEKCYJNE 

PLANOWANIE JEST DLA NAS 
BARDZO WAŻNE”

Kierując się hasłem „Power Logistics“, firma Wiedmann 
& Winz oferuje swoim Klientom kompleksowe rozwiązania 
transportowe i logistyczne. Fleetboard rozmawiał  
z dr. Lege, Dyrektorem Zarządzającym w firmie 
Wiedmann & Winz.
 

DR MISCHA ALEXANDER LEGE,  
WIEDMANN & WINZ GMBH



PANIE LEGE, FIRMA WIEDMANN 
& WINZ JEST KLIENTEM FLEETBOARD 
OD SAMEGO POCZĄTKU. JAKIM 
ZMIANOM ULEGŁY PROCESY W PANA 
FIRMIE NA PRZESTRZENI TYCH 
WSZYSTKICH LAT?
 Zmieniło się bardzo wiele. Telematyka jest ważną czę-
ścią tych zmian. Dzisiaj możemy mieć wpływ na prze-
bieg całego procesu transportowego. Jestem przekona-
ny, że cyfryzacja oraz usieciowienie przyniosą ze sobą 
jeszcze więcej zmian – możliwości są nieograniczone, 
musimy je tylko wykorzystać.

„MOŻLIWOŚCI SĄ 
NIEOGRANICZONE, 
MUSIMY JE TYLKO 

WYKORZYSTAĆ.”

JAKIE KORZYŚCI Z FLEETBOARD CZERPIE
DZISIAJ PANA FIRMA?
Fleetboard gwarantuje nam nie tylko ograniczenie zuży-
cia paliwa oraz wzrost produktywności. Sprawia również, 
że możemy transportować towary w bezpieczny sposób. 
Dodatkowo monitorujemy czasy przybycia pojazdów do 
wskazanych lokalizacji i informujemy naszych Klientów 
o opóźnieniach.

„CIĘŻARÓWKA 
JEST KOPALNIĄ 

INFORMACJI.
OBSZARY 

ZASTOSOWANIA 
DANYCH FLEETBOARD 

SĄ PRAWIE 
NIEOGRANICZONE.”

CO BĘDZIE MOŻLIWE W PRZYSZŁOŚCI? 
I GDZIE WIDZI PAN NAJWIĘKSZY 
POTENCJAŁ?
Ciężarówka jest dzisiaj kopalnią danych, a informacja 
jest kluczem do logistyki. W przyszłości będzie dla nas
bardzo ważne powiązanie danych z ciężarówki w czasie 
rzeczywistym z danymi z jej otoczenia. W ten sposób 
nasi dyspozytorzy będą mogli sterować całym proce-
sem logistycznym jeszcze prościej i bardziej skutecznie. 

 Cieszymy się bardzo, że Fleetboard przewodzi trendowi 
cyfryzacji.

 Razem z Fleetboard wykonaliśmy pierwszy krok w kie-
runku cyfryzacji naszego biznesu. Fleetboard łączy nas 
z „autostradą informacji”.

OSIĄGNIJ WIĘCEJ Z FLEETBOARD







Nasz intuicyjny system to pewność, że Fleetboard 
zostanie płynnie wdrożony, a Twoi pracownicy będą 
mogli samodzielnie pracować z telematyką już od 
pierwszego dnia. Zakres wyposażenia oraz usług 
Fleetboard będzie dopasowany dokładnie do potrzeb 
oraz profilu działalności Twojej firmy.

PRACUJEMY DLA CIEBIE

USŁUGI I ROZWIĄZANIA



Fleetboard Cockpit: Twoje centrum 
dowodzenia. Wszystkie informacje 
w jednym miejscu: Fleetboard 
Cockpit umożliwia szybszą, spraw-
niejszą i dokładniejszą ocenę 
kierowcy, pojazdu oraz danych doty-
czących zlecenia. 



SUKCES ZACZYNA SIĘ 

OD PROFESJONALNEGO 
DORADZTWA

DOPASOWANE USŁUGI:
•  indywidualne szkolenia i doradztwo 
 z pomocą naszych przedstawicieli handlowych 
 oraz konsultantów
•  dedykowane wyposażenie i oprogramowanie
 niezależnie od branży i specyfiki działania firmy
•  integracje Webservices

SERWIS:
•  możliwość realizacji zamówień na części, wymiany,
 instalacje Fleetboard przez sieć serwisów 
 Mercedes-Benz
•  ponad 150 certyfikowanych punktów Fleetboard
 Premium Partner w całej Europie
•  usługi Fleetboard dla proaktywnej diagnostyki 
 oraz planowania wizyt pojazdów Klientów w serwisie
 

SZKOLENIA I WDROŻENIA:
•  szkolenia dla użytkowników w zakresie pracy 
 z systemem
• szkolenia i warsztaty dla kierownictwa 
 oraz dyspozytorów
•  coaching dla kierowców z wykorzystaniem 
 danych Fleetboard

HOTLINE & SUPPORT:
•  pomoc techniczna dostępna w wielu językach
•  wieloletnie doświadczenie ekspertów Fleetboard
•  gwarantowane wysoka dostępność oraz krótki 

czas odpowiedzi
•  Service Account Manager* w ramach oferty 
 specjalnej
 *Specjalna oferta Fleetboard Support



FLEETBOARD CONSULTING
Doświadczeni eksperci Fleetboard z obszerną wiedzą 
dotyczącą transportu ciężarowego, IT oraz logistyki są 
do dyspozycji Klientów w zakresie analizy procesów 
oraz propozycji rozwiązań do ich optymalizacji. 
Uczestniczą aktywnie w całym projekcie, począwszy od 
fazy pilotażowej, przez test, aż po wdrożenie gotowego 
rozwiązania. Z Fleetboard nie ma standardowych 
rozwiązań. Wszystko, co oferujemy, może być 
indywidualnie dopasowane do potrzeb oraz profilu 
działalności Klienta. Niezależnie od tego, czy myślisz                   
o telematyce po raz pierwszy, czy korzystasz już 
z systemu i chciałbyś go wykorzystać w stopniu 
większym niż do tej pory, z Fleetboard jesteśmy do 
Twojej dyspozycji i służymy profesjonalnym wsparciem 
na każdym etapie i niezależnie od wyzwań, jakie przed 
nami postawisz.

ANALIZA POTRZEB Wspólnie 
przestudiujemy możliwości Twojej 
floty oraz przebieg procesów i przy-
gotujemy konspekt z uwzględnieniem 
tego, jak Fleetboard może aktywnie 
wspierać działalność operacyjną 
Twojej firmy.

PROCES 
CONSULTINGU:

REALIZACJA Wprowadzimy 
w życie wcześniej zdefiniowane 
procesy.

FAZA PILOTAŻOWA – TEST 
Sprawdzimy, czy przygotowane roz-
wiązania działają, a co najważniej-
sze, czy spełniają Twoje oczekiwania 
i co jeszcze należy zmienić.

ROLL OUT – SZKOLENIE 
Skonfigurujemy odpowiednio wypo-
sażenie Fleetboard i przeszkolimy 
docelowych użytkowników również 
w zakresie pracy z systemem.

DZIAŁANIE OPERACYJNE 
Sprawdzone rozwiązania są go-
towe do pracy. Zgodnie ze zdefi-
niowanymi wcześniej potrzebami 
Fleetboard wspiera Twój biznes 
dzień po dniu.
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PRZYGOTOWANE SPECJALNIE 
DLA CIEBIE

ANALIZA UŻYTKOWANIA
I RAPORTY
Analiza użytkowania Fleetboard rejestruje oraz ana-
lizuje takie dane, jak m.in.: prędkości jazdy, sposób 
hamowania czy czas pracy silnika na biegu jałowym. Są 
one wykorzystywane do określania oceny za technikę 
jazdy kierowcy.
•  nawet o 15% niższe zużycie paliwa oraz emisja
 CO2 dzięki właściwej technice jazdy
•  niższe koszty obsługi ze względu na ograniczenie
 zużycia eksploatacyjnego
•  mniej wypadków dzięki jeździe przewidującej

POBIERANIE DANYCH Z KARTY 
KIEROWCY ORAZ PAMIĘCI MASOWEJ
Proces pobierania danych zapewnia dostęp do wszyst-
kich danych z pojazdu i jest objęty certyfikatem DEKRA.
•  spełnienie obowiązku archiwizacji danych o czasie
 jazdy i przerwach
•  mniej czasu na odczytywanie i zapisywanie danych

REJESTR CZASU
Rejestr czasu udostępnia informacje dotyczące czasów 
jazd i przerw oraz ich skrócenia lub wydłużenia 
•  zoptymalizowane planowanie zleceń na bazie 
 informacji o statusach czasów jazd i przerw

SERWIS I UPTIME
Usługi Fleetboard Serwis i Uptime to informacje doty-
czące m.in. zużycia części i podzespołów. To również in-
formacje o aktywnych kodach błędów i związanych 
z nimi usterkach.  
•  większa dostępność pojazdów dzięki możliwości 
 planowania przeglądów
•  mniejsze zużycie pojazdów – właściwa obsługa 
 dzięki bazie informacji o stanie technicznym
•  wzrost bezpieczeństwa dzięki właściwemu 
 utrzymaniu pojazdów i wymaganym regularnym 
 kontrolom

MESSAGING
Usługa umożliwia dwukierunkową komunikację teksto-
wą w ramach stałej opłaty z potwierdzeniem odbioru 
i odczytu oraz przekazem danych o pozycji GPS pojazdu 
i o szacowanym czasie przyjazdu.
•  mniej błędów dzięki możliwości bezpośredniej 
 komunikacji kierowców z działem dyspozycji

Spełniamy każde oczekiwania – również Twoje. 
Usługi Fleetboard mogą zostać indywidualnie 
dopasowane, tak aby efektywnie wspierać 
zarządzanie flotą pojazdów. Jesteśmy zatem 
do dyspozycji przy podejmowaniu decyzji 
o wyborze zakresu wymaganych informacji.



ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
Usługa udostępnia gotowe arkusze do obsługi typo-
wych zadań transportowych. Są one pomocne m.in. 
przy realizacji powtarzających się zleceń, powiązanych 
z nimi tras i usterkach.
•  lepsze wykorzystanie pojazdów dzięki optymalnemu 

planowaniu zleceń
• bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
• dokumentacja realizacji zleceń w formie 
 elektronicznej
•  uproszczone zarządzanie zleceniami
•  ograniczenie błędów dzięki uproszczonej
 komunikacji

MAPPING I REJESTR TRAS
Fleetboard Mapping to szereg informacji przedstawio-
nych na cyfrowej mapie. Trasy przejazdów są ilustrowa-
ne w postaci pozycji GPS. Natomiast w usłudze Rejestr 
tras dostępne są m.in. informacje o czasach jazd i po-
stojów pojazdów.
•  możliwość powiązania statusów zleceń  

z geopozycjami
•   szybsza reakcja w sytuacjach krytycznych,  

jak np. kradzież lub nieuzasadniony wyjazd  
z obszaru

•  wzrost satysfakcji Klienta

TRAILER DATA
W ramach usługi prezentowany jest we Fleetboard 
Cockpit szereg informacji dotyczących naczepy lub przy-
czepy. Korzystanie z usługi wymaga dodatkowej umowy 
z producentem pojazdu ciągniętego. 
•  przegląd aktualnych danych samochodu 

ciężarowego oraz naczepy lub przyczepy wraz 
 ze statusami
•  informacje o stanie technicznym pojazdu
•  dokumentacja ciągłości łańcucha chłodniczego
•  lokalizacja GPS we Fleetboard Mapping

TRAILER ID
Użytkownikom samochodów ciężarowych 
Mercedes-Benz najnowszej generacji Fleetboard 
oferuje rozwiązanie, dzięki któremu pojazd jest 
w stanie samodzielnie identyfikować naczepę 
lub przyczepę, którą za sobą ciągnie, i to bez 
dodatkowego wyposażenia Fleetboard.
• identyfikacja naczepy lub przyczepy
•  informacja o statusie sprzęgu
•  lokalizacja GPS we Fleetboard Mapping

USŁUGI FLEETBOARD



KOMPUTER POKŁADOWY
TRUCK DATA CENTER
Komputer Fleetboard Truck Data Center
to urządzenie umożliwiające korzystanie 
z usług Fleetboard. Dzięki niemu możliwa                 
jest transmisja danych technicznych każdego
pojazdu przez złącze komunikacyjne.

DISPOPILOT.GUIDE
LOGISTYKA, KOMUNIKACJA, 
NAWIGACJA
Komputer Fleetboard DispoPilot.guide to specjalny,
mobilny tablet, dzięki któremu można korzystać 
z usług Zarządzania transportem lub Messaging.
Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji profesjonalną
nawigację dla samochodów ciężarowych oraz autobusów
z mapami 46 krajów oraz darmowymi aktualizacjami.
Dodatkowymi zaletami są bezpłatna usługa „Live Traffic”
przez okres 36 miesięcy oraz aparat fotograficzny
5 Mpx, dzięki któremu można np. dokumentować 
uszkodzenia ładunku. Urządzenie skutecznie wspiera 
realizację zleceń, zapewniając maksymalną przejrzystość
informacji na temat aktywności kierowcy oraz statusów
ładunku.

DISPOPILOT.MOBILE
ZLECENIA ZAWSZE POD RĘKĄ
DispoPilot.mobile to przenośny komunikator, zapewnia-
jący ciągłą łączność kierowcy z biurem. Wystarczy jeden 
ruch, aby gotowe zlecenie wraz z zaplanowaną trasą 
przejazdu oraz dodatkowymi informacjami wysłać do 
kierowcy.

SPACE MAPPING APP
ZMIERZ, ZAŁADUJ I JEDŹ!
Aplikacja Fleetboard Space Mapping umożliwia 
kierowcy szybkie określenie dostępnej 
przestrzeni ładunkowej. Na podstawie wzrostu 
kierowcy oraz pozycji ładunku aplikacja oblicza
wielkość wolnej powierzchni.

ZAWSZE GOTOWE DO UŻYCIA:

NARZĘDZIE  
DLA PROFESJONALISTÓW

Zarówno dla Ciebie, Twoich dyspozytorów, 
jak i dla kierowców mamy do dyspozycji profesjonalne 
narzędzia do pracy, począwszy od usługi Zarządzania 
transportem w ramach Fleetboard Cockpit, 
aż po mobilne aplikacje. Dbamy o to, aby zapewnić 
optymalną komunikację na każdym etapie zadania 
transportowego.



WYPOSAŻENIE I USŁUGI FLEETBOARD

Android

DISPOPILOT.APP
NARZĘDZIE DLA PODWYKONAWCÓW
Nowa aplikacja Fleetboard DispoPilot.app, dostępna
na smartfony i tablety z systemem Android, to idealne
rozwiązanie pozwalające włączyć podwykonawców 
w procesy logistyczne.

DRIVER.APP
MOTYWACJA DLA KIEROWCY
Aplikacja dostępna na smartfony i tablety z systemem 
Android zawiera szeroki zakres informacji dotyczących 
dnia pracy kierowcy. Informacje o czasach jazdy i od-
poczynku, wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia 
czy dane związane z pojazdem oraz techniką jazdy to 
najważniejsze z nich.

FLEET.APP
KOKPIT NA SMARTFONIE
Wersja lite usług Fleetboard Zarządzania pojazdami, 
transportem, Zarządzania czasem oraz Mapping umoż-
liwiają w każdej chwili dostęp do danych pojazdu czy 
kierowcy.



FLEETBOARD STORE 
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA 
APP DLA SAMOCHODU  
CIĘŻAROWEGO

Fleetboard Store to nowa platforma dla rozwiązań app, 
dzięki którym samochody ciężarowe mogą pracować 
jeszcze wydajniej:

•   otwarta platforma dla nowoczesnych rozwiązań 
Fleetboard oraz autoryzowanych partnerów 
zewnętrznych

•   obszerny zakres rozwiązań typu app dla rozmaitych 
potrzeb Klientów

•   powiązania app z wykorzystaniem danych pojazdów 
w czasie rzeczywistym





SZEROKI WYBÓR
Wiele rozwiązań dla różnych zastosowań  
u Klientów

ROZWIĄZANIA APP
OD EKSPERTÓW
Powiązanie doświadczenia Fleetboard oraz 
autoryzowanych partnerów

W JEDNYM MIEJSCU
Różne rozwiązania dostępne na jednej 
platformie

DLA WSZYSTKICH
PRODUCENTÓW
Aplikacje możliwe do zastosowania  
niezależnie od producenta pojazdu

BEZ DODATKOWEGO 
WYPOSAŻENIA
Więcej możliwości z wykorzystaniem  
jednego komputera 
 
UPROSZCZONA  
ADMINISTRACJA 
Wygodny dostęp do pojazdów  
z poziomu biura



ZAWSZE O KROK PRZED 
KONKURENCJĄ DZIĘKI 

INTELIGENTNEJ 
ŁĄCZNOŚCI

appyourtruck.com

OD POMYSŁU NA APP DO SAMOCHODU 
– TAK TO DZIAŁA
Fleetboard Developer Portal zawiera wszelkie nie-
zbędne informacje w zakresie możliwości tworzenia 
oraz sprzedaży rozwiązań typu app. Są one dostęp-
ne zarówno dla autoryzowanych Partnerów, jak i dla 
zewnętrznych dostawców. Dokumentacja, pakiet SDK 
(Software Development Kit) oraz opis procesu dostę-
pu pomagają w zamieszczaniu aplikacji na platformie  
Fleetboard Store.

W ramach platformy Fleetboard Store Klienci Fleetbo-
ard mogą samodzielnie instalować rozwiązania typu 
app na wybranych pojazdach lub w całej flocie. Kierow-
cy mają do nich dostęp za pośrednictwem komputera 
Fleetboard DispoPilot.guide.

Inteligentne rozwiązania typu app nie tylko wspierają  
kierowców w ich codziennej pracy, lecz także zwiększają 
wydajność całej floty.

FLEETBOARD 
PARTNER

FLEETBOARD
DEVELOPER PORTAL

D

FLEETBOARD 
STORE

DISPOPILOT.GUIDE

FLEETBOARD STORE



BEZPŁATNA APLIKACJA

FLEETBOARD MANAGER APP

INFORMACJE O POTENCJALE  
OSZCZĘDNOŚCI TWOJEGO  
NOWEGO ACTROSA DOSTĘPNE
BEZPOŚREDNIO NA SMARTFONIE

CO 2

ZUŻYCIE PALIWA (L/100 KM) 
Zużycie paliwa w czasie
jazdy i na postoju

EMISJA CO2

Bieżące wskaźniki emisji
dwutlenku węgla 
pojazdów



* Mercedes-Benz Uptime lite – zakres usługi obejmuje tylko 
wybrane elementy pojazdu i materiały eksploatacyjne.  
Aplikacja nie wyświetla wszystkich danych, jakie mogą być 
rejestrowane w pojeździe.

LOKALIZACJA
GPS POJAZDÓW
Kontrola pozycji GPS
samochodów w ciągu doby

OPTYMALIZACJA
Gotowe wskazówki,
jak oszczędzać paliwo

NAPRAWY W RAMACH
MERCEDES-BENZ UPTIME*

Informacje o stanie technicznym
pojazdu, dane serwisowe

PRZEBIEG (KM)
Stopień wykorzystania floty
w zestawieniu tygodniowym



Szybkie i łatwe  
korzystanie z usług

•    informacje dotyczące 
floty przesyłane  
bezpośrednio  
na smartfon

•    przejrzysty wgląd  
w możliwości  
optymalizacji floty

•  zarządzanie  
kierowcami

•  zarządzanie flotą

•  zarządzanie  
zleceniami

•  mniejsze ryzyko  
awarii na drodze

•  planowanie wizyt  
w warsztacie

Bez opłat W powiązaniu z opłatami  
miesięcznymi za usługę

Szeroki zakres usług, 
mających na celu 
obniżenie kosztów 
eksploatacji i optymalne 
wykorzystanie  
pojazdów

FLEETBOARD 
MANAGER

USŁUGI
FLEETBOARD +
MANAGER PRO +
MERCEDES-BENZ
UPTIME

KORZYSTAJĄC Z KOMPUTERA  
FLEETBOARD TRUCK DATA CENTER,  
JEDNYM KLIKNIĘCIEM UZYSKAJĄ 
PAŃSTWO DOSTĘP DO INFORMACJI 
O POJAZDACH. 
USŁUGI FLEETBOARD DOPASOWANE
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.



FLEETBOARD MANAGER APP



FLEETBOARD TO BEZPIECZNA INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ. WIELE FIRM JUŻ NAM ZAUFAŁO.

Daimler FleetBoard GmbH jest jednym z największych dostawców 
internetowych usług telematycznych dedykowanych dla samo-
chodów ciężarowych, dostawczych i autobusów. Niezależnie od 
tego, czy jest to dystrybucja, branża budowlana czy transport 
międzynarodowy, usługi Fleetboard równie skutecznie pomagają 
w planowaniu przewozów oraz redukcji kosztów utrzymania floty. 
Wyposażenie Fleetboard dla samochodów ciężarowych Merce-
des-Benz dostępne jest zarówno w postaci montażu fabrycznego,                   
dla samochodu Nowy Actros jest to wyposażenie standardowe, 
jak i doposażenia krajowego. Dla pojazdów innych producentów 
możliwe jest doposażenie krajowe. Rozbudowana sieć sprzedaży                          
i serwisu dostępna jest dla jednych i drugich. Daimler Fleetboard 
GmbH, jako 100% spółka córka Daimler AG z siedzibą w Stuttgarcie, 
została wielokrotnie nagrodzona jako uznany dostawca w bran-
ży. Również wielokrotnie audytowany i certyfikowany Fleetboard 
posiada certyfikat DEKRA zgodnie z normą DIN EN  
ISO 9001:2008.

Daimler Fleetboard GmbH, 70546 Stuttgart 00/1215. Wydrukowano w Polsce.

 
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD 
NUMERAMI TELEFONÓW:
+48 22 584 42 82 / +49 711 17 91 999

LUB ADRESEM INTERNETOWYM:
www.fleetboard.pl


