
TWOJE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU FLOTĄ



Kompleksowe narzędzie służące 
 do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów 

oraz pracownikami terenowymi



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 wykorzystywane w codziennej pracy naszych 
Klientów.

W ramach współpracy 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.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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30%
 Spadek zużycia paliwa.
Bieżące monitorowanie 
obiegu paliwa, miejsca 

tankowań i ubytków 

20%
Obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych, dzięki 
m.in. raportom stylu jazdy 
i przekroczeń prędkości

89%
Wzrost terminowości 
realizacji zleceń bez 

konieczności bieżącego 
kontaktowania się 

z pracownikami

100%
Wzrost efektywności 

wykorzystania firmowych 
pojazdów. Rozdzielenie 

jazd prywatnych 
i służbowych

15%
Zmniejszenie liczby 

przejechanych kilometrów, 
dzięki optymalizacji tras 

przejazdu

Orientacyjne wyliczenia na podstawie danych 
przekazanych przez Klientów systemu SATIS.4



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 dane odkry wają 
nieuzasadnione koszty, niską wydajność, zbędne 
przebiegi oraz inne nadużycia w ramach użytkowania 
firmowych pojazdów.
 
SATIS spełnia najwyższe stan dardy rynkowe. Łączy 
w sobie innowacyjną technologię, popartą otrzymanymi 
Certyfikatami Innowacyjności, naj lepsze praktyki 
biznesowe oraz wiedzę ekspertów.
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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 o swoją flotę – otrzymasz 
automatyczne powiadomienie, jeśli wydarzy się sytuacja 
alarmowa.

samochody
osobowe

samochody 
dostawcze

samochody 
ciężarowe

maszyny i pojazdy 
specjalistyczne

pojazdy 
komunalne

naczepy, przyczepy  
i kontenery

wózki 
widłowe
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SATIS Paliwo
Kontrolowanie obiegu 

paliwa w firmie

SATIS Wózki widłowe
Bezpieczeństwo, kontrola dostępu, 
wykrywanie uderzeń i przeciążeń, 
weryfikacja ilości operacji

SATIS CFM
Zarządzanie flotą pojazdów - 
ewidencja środków trwałych, 

wyposażenia, ubezpieczeń

SATIS Carpooling

Pełna automatyzacja 
wspólnego korzystania
z pojazdów służbowych

SATIS Mobile
Zarządzanie pracownikami 

mobilnymi realizującymi 
działania w terenie

SATIS Monitoring
Monitorowanie pojazdów
i lokalizacja GPS
w czasie rzeczywistym

SATIS Paliwo
Kontrolowanie obiegu 

paliwa w firmie

SATIS Wózki widłowe
Bezpieczeństwo, kontrola dostępu, 
wykrywanie uderzeń i przeciążeń, 
weryfikacja ilości operacji

SATIS CFM
Zarządzanie flotą pojazdów - 
ewidencja środków trwałych, 

wyposażenia, ubezpieczeń

SATIS Carpooling
Pełna automatyzacja 
wspólnego korzystania
z pojazdów służbowych

SATIS Mobile
Zarządzanie pracownikami 

mobilnymi realizującymi 
zadania w terenie

SATIS Monitoring
Monitorowanie pojazdów
i lokalizacja GPS
w czasie rzeczywistym
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SATIS CFM – ZARZĄDZANIE 
FLOTĄ POJAZDÓW

SATIS CFM to dedykowany system Car Fleet 
Management dla administratorów flot pojazdów. Jego 
zadaniem jest wspomaganie zarządzania flotą oraz 
automatyzacja procesów związanych z jej obsługą.

System pozwala ograniczyć koszty, wykryć nieprawidło
wości, dopilnować terminów oraz podejmować właściwe 
decyzje biznesowe.

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie ewidencji 
kierowców, pojazdów, nadzór nad ich eksploatacją oraz 
analizę kosztów. Przechowuje informacje i przypomina 
o terminach ubezpieczeń czy kontroli technicznej. 
Posiada również funkcję gromadzenia zeskanowanych 
dokumentów.

Wszystkie dane zebrane w systemie są prezentowane 
w formie czytelnych raportów.

SATIS CFM to efektywne narzędzie dla Twojej floty, 
które wspiera zarządzanie:

• pojazdami

• kierowcami

• kosztami

• oponami

• magazynami części

• parkingami firmowymi

• szkodami komunikacyjnymi

System działa w oparciu o przeglądarkę internetową, 
co umożliwia zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji  
z dostępem do Internetu.
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Wyznaczanie tras  
i punktów docelowych

Historia przebiegu 
tras i postojów

Lokalizowanie położenia 
pojazdu w czasie 
rzeczywistym

Wyznaczanie 
obszarów pracy 

kierowcy

Analizowanie  
stylu jazdy kierowcy



Wspieranie 
procesów 
handlowych

Kontrola  
obiegu paliwa

Rozbudowany 
system raportowania

Analiza parametrów 
eksploatacyjnych 
pojazdu

Powiadomienia 
o zagrożeniu terminu 
dostawy



NFC

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI 
TERENOWYMI

Aplikacja SATIS Mobile to niezawodne narzędzie 
wspierające zadania pracowników mobilnych oraz 
administratorów 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.
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NFC

Funkcjonalności dla kadry zarządzającej

Funkcjonalności 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
i weryfikacja ich 

wykonania

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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MONITOROWANIE 
STYLU JAZDY

Jazda ekonomiczna (ecodriving) 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 
i pobiera co 1 sekundę 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

14



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

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

Usługa monitorowania wózków widłowych w syste 
mie SATIS podnosi efektywność i zwiększa bezpieczeń 
stwo pracy na halach magazynowych. Urządzenia 
i czujniki na bieżąco rejestrują pracę i lokalizację wózków 
na spersonalizowanej mapie obiektów. 

Zastosowanie systemu SATIS ma na celu zwiększanie 
ilości operacji na każdym wózku, co wpływa na 
efektywniejszą pracę floty i pozwala na rezygnację 
z dodatkowych jednostek.

Odpowiednie rozwiązania zastosowane w wózkach 
widłowych identyfikują operatora i weryfikują czy jest 
on uprawniony do uruchomienia danego pojazdu. 
Zainstalowane czujniki umożliwiają wykrywanie 
przeciążeń i uderzeń o różnej sile natężenia. Jeśli 
dojdzie do kolizji lub uszkodzeń, zawsze wiadomo gdzie 
i kiedy wystąpiły oraz kto je spowodował. 

Rozwiązanie może być wdrożone w wózkach widłowych 
różnych typów, marek i systemów napędowych.

16



Funkcjonalności i kontrolowane parametry

Ewidencja wózków 
widłowych

Ewidencja operatorów Lokalizacja w czasie 
rzeczywistym, w trybie 

online

Długość i historia 
pokonywanych tras

Raport logowań do 
systemu

Stan zapłonu on/offRaport postojów Raport kolizji w oparciu 
o zainstalowane czujniki

Raport motogodzin Stan paliwa  
i akumulatorów

Kontrola przekroczeń 
prędkości

Raport czasu jazdy

9,3 km
N 52°00’ 9,160
S 21°07’ 36,274
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Carsharing to system wypożyczania samochodów 
na minuty. Użytkownik płaci tylko za czas 
i przejechane kilometry. Nie ponosi kosztów paliwa, 
parkowania w płatnych strefach, przeglądów 
i ubezpieczenia.

SATIcar to zintegrowany system informatyczny umożli
wiający odnalezienie, zarezerwowanie i wypoży
czenie auta za pomocą smartfona.

Pozwala także na zarządzanie wypożyczeniami 
i zwrotami wynajmowanych samochodów oraz ich 
pełne rozliczenie.

Architektura oprogramowania umożliwia dostoso
wanie systemu do wymogów Klienta, łącznie 
z identyfikacją wizualną firmy.

ZARZĄDZANIE CARSHARINGIEM

Zarządzanie 
wypożyczeniami i zwrotami

Personalizacja aplikacji Łatwa obsługa aplikacji
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Architektura systemu SATIcar

Aplikacja mobilna i webowa 
pozwala na odnalezienie, 

wypożyczenie oraz otwarcie 
i zamknięcie auta za pomocą 

smartfona, a także pełne 
rozliczenie przejazdu

Panel administracyjny 
umożliwia sprawne zarządzanie 

samochodami: naliczanie 
opłat, fakturowanie, obsługę 

serwisową, tworzenie raportów 
i analizę kosztów

Dedykowane urządzenie 
instalowane w samochodach 
spalinowych, hybrydowych 

i elektrycznych

Telematyka
daje możliwość lokalizowania 

samochodów na mapie, 
definiowania stref dozwolonego 

wynajmu, kontrolowania poziomu 
paliwa lub naładowania, a także 
monitorowania zużycia części 

eksploatacyjnych
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ZARZĄDZANIE 
AUTAMI PULOWYMI

Samochód służbowy, nazywany pulowym, oznacza, 
że nie jest on przypisany do konkretnego kierowcy. 
Pojazdy te są dostępne dla wyznaczonej grupy 
pracowników.

Carpooling to ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla 
małych, jak i dużych firm. Pozwala na efektywniejsze 
wykorzystanie pojazdów i zmniejszenie ich liczby 
w firmowej flocie.

Aplikacja SATIS Carpooling umożliwia automatyzację 
wspólnego korzystania z samochodów służbowych. 
Administrator floty ma pełną kontrolę nad autami 
i może decydować o ich udostępnianiu w systemie.

Narzędzie oparte jest na aplikacji mobilnej i webowej. 
Daje możliwość rezerwacji auta z wyprzedzeniem 
oraz zdalnego otwarcia i zamknięcia (rozpoczęcia 
 i zakończenia użytkowania). 

Umożliwia także umieszczenie w systemie informacji 
o stanie czystości lub uszkodzeniach auta.
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Korzyści carpoolingu

Odliczenie 100% VAT  
z wydatków flotowych

Możliwość 
zmniejszenia ilości
pojazdów w firmie

Zmniejszenie wydatków 
firmowych

Efektywniejsze 
wykorzystanie zasobów

Kontrola nad pojazdami 
firmowymi
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ZAUFALI NAM
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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.

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

www.satisgps.com


