
Monitoring vozového parku, 

zaměstnanců a  jejich efektivní řízení

O2 CAR CONTROL



Trendy a bolesti v oblasti monitoringu vozového parku
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Kontrola nad chováním řidiče

- Sběr dat o řidičích a jejich vyhodnocování

- Zaměření na ekonomiku a ekologii

- Management rizika pojistných událostí

Zvýšení efektivity

- Plánování tras a navigace

Snížení času dodání, snížení nákladů na palivo, 
nákladů na utilizaci zdrojů (vozidel, lidí)

- Rozdílné požadavky firem
Individualizace je součástí každého projektu

- Napojení telematického řešení na IT systémy společnosti

- Řízení lidí v terénu (mobile workforce)

Kontrola vozidel

- Vzdálená diagnostika vozidel a plánování servisních kontrol

- Bezpečnostní sledování

Právní a regulatorní reporting

- Aplikace vynucené právem, regulací a dalšími autoritami



Popis řešení od O2
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Pro základní i náročnější potřeby pro monitoring vozidel 
slouží O2 Car Control…
• služba, která umožňuje efektivní správu firemního 

vozového parku vč. rozlišování soukromých a služebních 
jízd a generování elektronické knihy jízd

• služba, která poskytuje přehled o poloze firemních aut

• automaticky generuje elektronickou knihu jízd

• jednoduché rozlišení soukromých a služebních kilometrů

• přehled o místě a množství nákupu paliva

• jednoduchá obsluha služby pomocí SMS nebo přímo na 
počítači

• žádné omezení na počet aut

• zákazník nic neinstaluje, o vše se stará O2 včetně správy 
systému

• možnost použití služby v ČR i zahraničí

• možnost integrace do současného systému zákazníka 
(př. SAP, ERP)

GPRS
Internet (SSL)

GPS



… doplnitelný o oborová řešení pro monitoring 
přepravovaného nákladu. 

POŽADAVEK: Kompletní nabídka pro monitorování vozidel a techniky používané ve službách 
technických služeb

ŘEŠENÍ OD O2 pomůže:
-Činnost speciálních vozů sledovat a vyhodnocovat on-line
-Kontrola nad skutečně čerpaným posypovým materiálem (sůl, písek)
-Získávat objektivní data  o poskytnutých službách, zejména jako podklad pro fakturaci
-Přehled nad provozními náklady vozidla i jednotlivé zakázky, díky kombinaci měření skutečné spotřeby nafty pomocí 
průtokoměru
-Dispečerské řízení je možno provádět on-line

POŽADAVEK: Monitorování domíchávačů betonu – automatizované vyhodnocování a hlídání 
míst vykládky

ŘEŠENÍ OD O2 pomůže:
-Rychlá návratnost investice (mnohdy v řádů dnů provozu)
-Automatická evidence vykládky materiálu, počet jízd a najeté kilometry s nákladem i bez nákladu
-Výstupy použitelné i jako fakturační podklady, nebo metoda objektivního měření výkonu dodavatele
-V kombinaci s měřením spotřeby nafty pomocí průtokoměru Vám přinese automatizovanou kontrolu nad provozními 
náklady vozidla

POŽADAVEK: Monitorování přepravy zvířat – vzdálená kontrola a dokladování cesty včetně 
podmínek v přepravním prostoru

ŘEŠENÍ OD O2 pomůže:
-Sledovat trasy a přepravní podmínky pro vozidla přepravující živá zvířata
-Kontrolovat teplotu přepravního prostoru, času a dodržování povinných zastávek a dalších parametrů přepravy
-Uchování záznamů minimálně po dobu 18 měsíců



Novinka v nabídce: Car Terminal s napojením na firemní 
systém zákazníka…

… s funkcionalitou:

1.Monitorovat jízdu vozidel

2.Obousměrně komunikovat s operátorem v aplikaci O2 Car Control

3.Navigovat řidiče dle naplánovaných přeprav

4.Vykazovat přepravy a jiné úkony

Poskytuje tedy komplexní přehled činností 
jak pro řidiče, tak pro operátora.



Presentation title       Author's name        22 September, 2011 Confidential

Car Terminal - funkce

Skládá se ze dvou částí:
-Přepravy: slouží k vykazování předem naplánovaných úkonů a činností 
během přepravy. 
-Činnosti – slouží pro vykazování činností, které nespadají pod přepravu (např. 
tankování, nečekaná přestávka apod.)

Aplikace CarTerminal nabízí navigaci ve formě externího navigačního 
programu. 

Modul Chat slouží pro online komunikaci s operátorem systému O2 
CarControl. Operátor může v systému sledovat pozici Vašeho vozidla, 
případně změnit Vaše přepravy, proto je vhodné jej v případě potíží informovat.

V dopravě mohou nastat situace, kdy potřebujete přivolat okamžitou pomoc, 
nebo v případě potíží informovat dispečink systému O2 CarControl. Tlačítko 
SOS slouží pro odeslání nouzové SMS zprávy dispečinku.

Přepínač mezi soukromou a služební cestou. V případě, že stisknete tlačítko 
pro přepnutí, dojde k načtení aktuální GPS pozice a následně k samotné 
změně. Na portále se podle nastavení přepínače soukromá/služební cesta 
vytvářejí trasy dle tohoto nastavení. 

NAVIGACE

LOGISTIKA

CHAT

SOS
tlačítko

Soukromá /
služební



Neztrácejte čas v kolonách………
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UNIKÁTNÍ SYSTÉM SBĚRU, ANALÝZY A 
VYHODNOCOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT

 Aktuální dopravní informace z celé  ČR i 
zahraničí

 Nejčerstvější informace o dopravních 
nehodách

 Přehled současných i plánovaných 
uzavírek a dopravních omezení

 On-line přístup k dopravním kamerám

 Pravidelné reporty o situaci na 
vybraných komunikacích



……..buďte s námi v cíli rychleji a bezpečněji.
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Personal Control zajišťuje monitoring osob pracujících v 
terénu
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Služba je určena pro monitoring pohybu pěších k účelům řízení terénních zaměstnanců a 
bezpečném dohledu na rizikové pracovní skupiny. 

Očekávané využívání služby je pro firmy:

-jejichž zaměstnanci se pohybují v oblasti lidských aglomerací
-v rizikových, nepřehledných terénních podmínkách 
-různé kurýrní, doručovací nebo úklidové služby
-záchranné a bezpečnostní složky



Vyberte si jednotku dle Vašich potřeb
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PICOTRACK LAIPACK

• Velmi malé rozměry zařízení do 5,5 cm  a pouhých 

40g vážící zařízení

• Alarm tlačítko

• Supercitlivá detekce GPS

• Automatické uspávání zařízení – šetří spotřebu baterie, 
umožňuje detekci při rozpohybování

• Nabíjení přes microUSB connector

• Indikace statusu zařízení LED kontrolkami

• Jednoduché ovládání

• Vysoce odolné zařízení v rozměru do 10 cm

• Možnost hlasového volání – příjem hovorů

• Odchozí hovory na předvolené dispečerské číslo

• Indikace statusu zařízení LED kontrolkami



Proč  O2?
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Proč O2?

• Plná zákaznická garance za přenos dat, instalaci 
zařízení & portál

• K dispozici nejvyšší množství individuálně 
nastavitelných reportů

• Specialisté zákaznické podpory Vám budou pomáhat 
od prvního dne a budou proto nejlépe znát vaše 
potřeby

• S více než 38.000 instalovanými vozidly 
disponujeme nejrozsáhlejší zkušenosti a 
zákaznickou základnu na českém trhu

• Nejvyšší úroveň kvality služeb –
bezplatná technická podpora a 
komplexní poradenství

Máme vedoucí postavení ve správě vozového parku v České republice

Komplexní služby - včetně 
instalace & aktivace &

integrace

Dlouholeté 
zkušenosti s  

instalací služby O2 
Car Control

Naše zákaznické linky 
poskytují vysokou 

úroveň péče a podpory 
24 hodin denně



O2 Car Control vám umožňuje optimalizovat vaši práci a 
šetřit tak náklady při efektivní správě vozového parku
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O2 Car Control

Plánujte a 
optimalizujte

Vaši práci

Zjednodušte práci 
Vašich zaměstnanců

Ušetřete až 20 % 
provozních nákladů 

vozového parku

Získejte individuální, 
řešení vhodné pro 

daňové účely



Nepůjdete s námi do 
toho jako první…
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Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., 

pro své zákazníky – státní a krajské instituce, města a obce 
Karlovarského kraje, velké podniky, ale i drobné podnikatelské 
společnosti – provádí údržbové práce silniční sítě.

„Můžeme konstatovat, že úspora v 
provozních nákladech osobních vozidel 
je zhruba 10 %.“

Ing. Martin Leichter,
předseda představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.



Presentation title       Author's name        22 September, 2011 Confidential

DRINKS UNION, a. s., 

DRINKS UNION, a. s., je velká a dlouhodobě stabilní firma, která
se řadí mezi přední české výrobce nápojů. V současné době se 
zaměřuje především na výrobu a prodej piva a lihovin. Součástí 
společnosti DRINKS UNION, a. s., jsou čtyři pivovary, likérka 
Krásné Březno a sladovna Jarošov.

„Služba O2 Car Control nám snížila 
náklady na správu vozového parku o 15 
%.“
Ing. Ladislav Lukšík,
transport manažer, DRINKS UNION, a. s. 



Business Lease 

„Díky službě O2 Car Control jsme 
získali dokonalý přehled o vozovém 
parku.“

Ing. Kryštof Korda
obchodní ředitel Business Lease

Společnost Business Lease je poskytovatelem komplexních služeb  
v oblasti operativního leasingu osobních i užitkových vozidel 
všech značek. Hlavní strategií společnosti je důraz na vysokou 
úroveň péče o zákazníka v duchu firemní filozofie „same cars, 
better care“.



Globus Car s. r. o. 

Roman Dudař,
obchodní ředitel společnosti Globus Car

„Díky řešení O2 naše firma zvýšila 
efektivitu provozu vozového parku.“

Kurýrní služba Globus Car s. r. o. byla založena v roce 1995. 
Nyní hraje významnou roli na trhu kurýrních a spedičních služeb.
Od svého založení se firma specializovala na vysoce bezpečnou 
přepravu a ochranu zásilek.



Děkuji za pozornost




