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Wybór właściwego dostawcy systemu wsparcia procesów logistycznych niejednokrotnie 
okazuje się kluczowy dla optymalnego zarządzania monitorowanymi pojazdami, personelem 
i systemami zintegrowanymi. Infis, to rozwiązania wysokiej jakości, tworzone podczas 
wieloletniej współpracy z producentami oraz dostawcami urządzeń rejestrujących GPS 
i pomiarowych dla branży. Infis, to wysokiej jakości obsługa klienta, pomoc techniczna, 
wsparcie serwisowe, oraz doradztwo podczas administracji użytkowej systemu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.infis.pl oraz do kontaktu z zespołem Infis 
w naszej siedzibie głównej i oddziałach.



Obliczanie rzeczywistego czasu pracy:

Motogodziny, obliczanie pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem.

Specjalistyczne rejestratory GPS przeznaczone do instalacji w maszynach budowlanych.

Monitorowanie pracy ramienia koparki, kiprowania wywrotki układów hydraulicznych.

Nadzorowanie miejsc pracy i postojów nocnych:

Wyznaczanie obszarów pracy np. placów budowy, 
jako tzw. geo-strefy.

Automatyczne powiadomienia SMS oraz e-mail 
o opuszczeniach geo-stref.

Możliwość prowadzenia nadzoru postojów 
nocnych w wyznaczonych parkach maszyn.

Analiza gospodarki paliwowej i rozliczanie faktur

Automatyczne zestawienia danych systemowych
z danymi operatorów paliwowych.

Ewidencja i rozliczanie faktur paliwowych.

Obsługa systemów AS24, BP, DKV, iDS, Lotos, Lukoil, 
Orlen, Petromiralles, Shell, Routex, UTA, PetroConsulting, 

EuroWag, Port24 i Self Service.
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