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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.



Monitorowanie tras przejazdów:

Rejestrowanie danych co 60 sek. i/lub co każde przebyte 300 m. i/lub co każdą zmianę kierunku jazdy o 30 st.

Dane tras, w raportach, uzupełnione danymi o przebiegu, ilości zużytego paliwa itp.

Możliwość monitorowania trasy przejazdu wraz z postojami, w czasie rzeczywistym.

Rozliczanie przejazdów służbowych i prywatnych:

Klasyfikowanie przejazdów na podstawie systemowego 
kalendarza lub przełącznika trybu jazdy prywatnej - służbowej.

Raport prezentujący na mapie przejazdy prywatne 
i służbowe w dwóch różnych kolorach.

Wskazywanie użytkowania pojazdu w weekendy.

Eco-driving:

Rejestratory GPS umożliwiające odczytywanie parametrów 
pracy pojazdów niezbędne do analizy techniki jazdy.

Ocena ekonomiczności przejazdu w punktacji ECO od 0% do 100%.

Raport prezentujący trasy w zestawieniu z oceną ECO
każdego z przejazdów.
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