
Система за управление на автопаркове

Автопарк



Решение за Анализ и Контрол

 Системата съдържа следните модули:

✔  МПС
✔  Водачи
✔  Поддръжка
✔  Застраховане и Лизинг
✔  Документи
✔  Гориво
✔  Гуми
✔  Други разходи
✔  GPS 
✔  Финансов анализ
✔  Оценка на риска
✔  Предупреждения

MultiFleet е специализирана, иновативна софтуерна система за управление на автопарк, която 
предоставя цялостно решение за наблюдение, администриране и техническо обслужване.
Системата следи и събира пълната финансова, оперативна и техническа информация за автомобилите 
в даден автопарк, неoбходима за неговото управление. 
Съдържа богат набор от инструменти и справки, които дават възможност на мениджъри и собственици 
както за оперативно наблюдение и управление, така и за детайлни анализи на всички разходи по 
автомобилите.



Автомобили

Модул “МПС” съдържа списък с всички автомобили, управлявани от компанията, с възможност за 
групиране по удобен за мениджъра начин. Fleet системата съхранява данни за: регистрационен 
талон; допълнителни лицензи и разрешителни; информация за гаранция на автомобила; ремонти 
и подменени части; опис на допълнително оборудване и аксесоари; норми за оптимален работен 
режим; хронология на събития и инциденти; техническо състояние; история на водачите и др.



Поддръжка

Модул „Поддръжка“ съдържа графиците за ремонт и поддръжка на МПС-тата от автопарка. 
Предоставя инструменти за предварително дефиниране и оценяване на комплекти за периодично 
техническо обслужване и всички други видове ремонти. Достъпът до един от най-пълните каталози 
на авточасти в света (MultiCat) дава възможност за намиране на оригинални номера и 
кросреференции към алтернативни производители, заедно с наличности и пазарни цени, а също и 
директна електронна търговия с доставчици. Въвеждане и следене на информация за 
гаранционните условия на вложени при ремонтите части и труд.



Застраховане и Лизинг

Модул „Застраховане и лизинг“ дава възможност за въвеждане на всички видове 
застрахователни полици и лизингови договори. Следи и предупреждава за предстоящи плащания, 
падежи, срокове на договори и полици. Отчита щетимостта на автомобилите и предоставя справка 
за ефективността на застраховките.



Гориво

Консумацията на гориво за всеки отделен автомобил се отчита на базата на въведена в системата 
информация на направените за него зареждания. Въвеждането на тези данни може да се прави:
  - оперативно - след всяко конкретно зареждане;
  - чрез директен импорт на данни за зареждането, предоставени от доставчика на гориво;
Системата осъществява прецизен анализ на консумацията на гориво. Данните се предоставят и в 
графичен вид, като отчитат пиковете и позволяват допълнителни детайлни справки на произволно 
избрани периоди.



Гуми

Модул “Гуми” съдържа информация за всички налични в автопарка гуми - монтирани на 
автомобилите или на съхранение в склад. Системата отчита смяната, следи и сумира изминатите 
километри на всяка гума и алармира за необходимост от подмяна, като по този начин повишава 
сигурността и контролира разходите.



Други разходи

Модул “Други разходи” събира информация за: всички видове такси и данъци; разходи по 
почистване и поддръжка на автомобилите; допълнително оборудване и аксесоари; включително 
средствата за използване на системата и други. По този начин осигурява пълна отчетност на 
разходите за даден автомобил. 



GPS следене

Вградените в автомобилите GPS устройства предават информация в реално време относно 
изминати маршрути, пропътувано разстояние, максимална и средна скорост, както и  много 
допълнителна информация от различни сензори. Модулът „GPS“ дава възможност за отчитане на 
отклонения от предварително дефинираните маршрути на движение и изготвяне на транспортни 
отчети.



Финансов анализ

Модул “Финансов анализ” отчита всички разходи, отнасящи се за даден период от време. Представя 
графично разпределението им по видове: застраховки, ремонти, обслужване, гориво и т.н. За всяко МПС 
дава възможност за точно изчисляване на цена на километър и обща цена на притежание. Подобрява 
възможностите за планиране на разходите и изготвяне на бюджет за следващ период.



Оценка на риска

Модул „Оценка на риска“ регистрира всеки случай, в който автомобил от автопарка е бил 
неизползваем за дълъг период от време, и отчита причината за това – авария, инцидент или друго 

събитие. Предоставя възможност за изготвяне на доклади и подобряване на планирането.



Предупреждения

Всички събития, обвързани с определна дата или изминати километри (като поддръжка, 
технически инспекции и прегледи, гаранционни срокове, дължимост на плащания, лицензи, 
застраховки, разрешителни и други), се следят от системата и се визуализират предупреждения за 
бъдещото им настъпване. Настройката за тях както и предварително дефинирани списъци с 
напомняния са достъпни в модул “Предупреждения”.



Благодарим за отделеното време!

Не се колебайте да се свържете с нас:

© Auto3P, 2011
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