
TWOJE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU FLOTĄ
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KIM JESTEŚMY?

Firma SATIS GPS jest polskim producentem rozwiązań 
informatycznych i jednym z wiodących dostawców sy
stemów służących do optymalizacji procesów logisty
cznych oraz redukcji kosztów związanych z utrzymaniem 
flot pojazdów i zarządzaniem pracow nikami terenowymi, 
bez względu na branżę i wielkość przedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań, których 
celem jest wsparcie firm w zakresie zarządzania zaso bami 
technicznymi (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny 
budowlane, pojazdy specjalistyczne) z wykorzystaniem 
technologii GPS oraz zaawansowanych algorytmów 
optymalizacyjnych. 

Kładziemy nacisk na dostarczanie najwyższej jakości 
apli kacji i profesjonalnych usług, tak by mogły być 
efektywnie wykorzystane w codziennej pracy naszych 
Klientów.

W ramach współpracy z Klientami, zapewniamy stały 
rozwój oprogramowania poprzez implementację doda
tkowych funkcjonalności mających na celu jak największy 
komfort pracy Klienta, dostarczanie nowych wersji pro
gramu, a także nieodpłatne konsultacje.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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Kompleksowe narzędzie służące 
 do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów 

oraz pracownikami terenowymi
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N 62° 12’ 2,539”
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30%
Spadek zużycia paliwa. 

Na bieżąco monitorujesz 

zużycie paliwa oraz miejsca 

tankowań i upuszczeń

20%
Obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych floty, 

dzięki informacjom  

m.in.: z raportu stylu jazdy  

i przekroczeń prędkości

89%
Wzrost terminowości 

realizacji zleceń bez 

konieczności bieżącego 

kontaktowania się z Twoimi 

pracownikami. Wszystko 

w czasie rzeczywistym 

widoczne na ekranie 

komputera lub smartfona

100%
Wzrost efektywności 

firmowych pojazdów. 

Rozdzielenie jazd 

prywatnych od służbowych, 

funkcja przydatna przy 

rozliczaniu użytkowania 

pojazdu

15%
Zmniejszenie liczby 

kilometrów, dzięki funkcji 

optymalizacji tras przejazdu

Orientacyjne wyliczenia na podstawie danych 
przekazanych przez Klientów systemu SATIS.

WYRÓŻNIA NAS

Stały rozwój oprogramowania poprzez wdrażanie 
dodatkowych funkcjonalności mających na celu jak 
największy komfort pracy Klienta

Elastyczność – rozwiązania realizowane  
na indywidualne życzenie Klienta

Rozbudowana sieć montażowo-serwisowa – 
działamy na terenie całego kraju i za granicą

Wysoka jakość urządzeń – współpracujemy  
z uznanymi producentami urządzeń GPS oraz 
renomowanymi operatorami telekomunikacyjnymi

Organizujemy cykliczne szkolenia i prezentacje  
w zakresie oferowanych przez nas rozwiązań

Pomoc techniczna – na bieżąco wspieramy Klientów  
w codziennym użytkowaniu systemu
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SYSTEM SATIS

System SATIS to kompleksowe narzędzie służące 
do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów oraz 
pracownikami mobilnymi. Wspomaga planowanie, umo
żliwia zwiększenie efektywności pracy oraz redukcję 
kosztów w firmach posiadających flotę samochodową, 
niezależnie od jej wielkości. 

Podstawowym zadaniem systemu jest dostarczanie 
danych dotyczących eksploatacji pojazdów i maszyn. 
Odpowiednio zaprezentowane w systemie dane odkry
wają nieuzasadnione koszty, niską wydajność, zbędne 
przebiegi oraz inne nadużycia w ramach użytkowania 
firmowych pojazdów. System spełnia najwyższe stan
dardy rynkowe. Łączy w sobie innowacyjną technologię, 
popartą otrzymanymi Certyfikatami Innowacyjności, naj
lepsze praktyki biznesowe oraz wiedzę ekspertów.

MONITORING POJAZDÓW

Oferujemy kompleksowe rozwiązania monitorujące:

Korzystając z systemu SATIS masz pełną kontrolę nad 
swoimi pojazdami w kraju i za granicą.

Oprócz precyzyjnej lokalizacji oraz danych dotyczących 
eksploatacji pojazdu, zwiększysz wydajność i bezpie
czeństwo swoich pracowników. System zapewnia szybki 
i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji 
w czasie rzeczywistym. 

Możliwość zestawienia zużytego oraz zatankowanego 
paliwa umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości 
związanych z gospodarką paliwową w firmie. 

Nie musisz martwić się już o swoją flotę  – otrzymasz 
automatyczne powiadomienie, jeśli wydarzy się sytuacja 
alarmowa.

samochody
osobowe

samochody 
dostawcze

samochody 
ciężarowe

maszyny 
budowlane

pojazdy 
komunalne

naczepy, przyczepy  
i kontenery

maszyny i pojazdy 
specjalistyczne
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Wyznaczanie tras  
i punktów docelowych

Historia przebiegu 
tras i postojów

Wspieranie 
procesów 
handlowych

Lokalizowanie położenia 
pojazdu online w czasie 
rzeczywistym

Wyznaczanie 
obszarów pracy 

kierowcy

Analizowanie  
stylu jazdy kierowcy

Kontrola  
obiegu paliwa

Rozbudowany 
system raportowania

Analiza parametrów 
eksploatacyjnych 
pojazdu



NFC

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI 
TERENOWYMI

Aplikacja SATIS Mobile to niezawodne narzędzie 
wspierające pracę pracowników mobilnych oraz admi
nistratorów flot, którzy potrzebują dostępu do aktualnej 
informacji o monitorowanych pojazdach i personelu 
mobilnym. 

SATIS Mobile ułatwia kontakt z kontrahentem, umożliwia 
rejestrację wykonanych  czynności podczas spotkania 
wraz z możliwością potwierdzenia zrealizowanej wizyty 
za pomocą podpisu złożonego na ekranie tabletu lub 
smartfona.

Funkcjonalności SATIS Mobile dla kadry zarządzającej

Funkcjonalności SATIS Mobile dla personelu mobilnego

Prezentacja aktualnej 
pozycji pojazdów na 

mapie oraz parametrów 
eksploatacyjnych auta 
w czasie rzeczywistym

Przyjmowanie 
utworzonych zleceń

Informacje o zaistniałych 
alarmach zdefiniowanych  

w systemie SATIS

Raportowanie wizyt  
u kontrahenta z możli
wością potwierdzenia 

realizacji wizyty  
za pomocą podpisu

Możliwość zdalnego 
zlecania zadań 

pracownikom terenowym

Możliwość  
dodania notatek  

do zaraportowanej wizyty

Dwustronna komunikacja  
z pracownikiem

Raportowanie wykonania 
niezaplanowanych wizyt

Wyświetlanie danych 
kontaktowych kontrahenta 

oraz jego lokalizacji  
na mapie

Dwustronna komunikacja  
z przełożonym

Możliwość  dodania 
zdjęcia, wypełnienia 

ankiety, zeskanowania 
kodu NFC

Lone worker – detekcja 
upadków i panic button
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ECODRIVING – 
SAFETY DRIVING

Jazda ekonomiczna to szereg zasad, które pozwalają 
zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć zużycie paliwa 
i podzespołów auta, a także chronić środowisko.

Ecodriving w systemie SATIS, umożliwia wielowy
miarową analizę stylu jazdy kierowcy. Urządzenie, 
wykorzystując innowacyjny czujnik 3D, rejestruje 
ponad 50 parametrów jazdy, takich jak:

• dynamika przyspieszeń i hamowań 

• jazda przy zachowaniu obrotów silnika 
optymalnych do aktualnego biegu

• prędkość poruszania się 

• utrzymywanie stałej prędkości

• unikanie biegu jałowego

• pokonywanie zakrętów ze zbyt dużą prędkością

• porównanie prędkości obowiązującej na drodze  
z aktualną prędkością pojazdu

• stosunek hamowań silnikiem do hamowań 
hamulcem

• przeciążenia

Zbiorcza ocena dla poszczególnych 
aut, umożliwia wyciągnięcie 
szybkich wniosków ze stylu jazdy 
poszczególnych kierowców 
i oszacowanie skali problemu.

W ramach ecodrivingu oferujemy 
funkcję porad wyświetlanych 
na ekranie smartfona kierowcy, 
tworzonych w oparciu o bieżącą 
analizę jego stylu jazdy.
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ZAUFALI NAM

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę 
dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

tel.: +48 22 18 22 100
email: kontakt@satisgps.com

www.satisgps.com

www.satisgps.com
+48 22 18 22 100

kontakt@satisgps.com

Aleje Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

REGON: 146982783 

NIP: 701-04-03-996

SATIS GPS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
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SATIS GPS Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 180
02486 Warszawa

tel.: +48 22 18 22 100
email: kontakt@satisgps.com

www.satisgps.com


