Foaie de parcurs
Generare automată a foii de parcurs conform legislației cu destinația și scopul deplasărilor
Beneficii
EVO GPS vă oferă soluții inovatoare
de localizare și management al flotelor
auto, cu ajutorul cărora veți observă
încă din prima lună diferențe în termeni
de productivitate, profitabilitate,
siguranță și control asupra afacerii
dumneavoastră.
• Diminuarea muncii administrative
• Conformarea documentelor cu legislația
in vigoare pentru deducerea cheltuielilor
• Diminuarea muncii administrative si
optimizarea proceselor interne
• Automatizarea proceselor de raportare
• Reducerea costurilor prin îmbunătățirea
controlului intern
• Responsabilizarea șoferilor
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•
•
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•

Transport marfă
Transport persoane
Distribuție
Construcții
Intervenții
Utilități
Petrol și gaze
Agricultură
Vehicule comerciale
Taxi

Foaia de parcurs este documentul necesar justificării deducerii
cheltuielilor aferente vehiculelor companiei. Foaia de parcurs
generată de aplicația EVO GPS respectă toate normele
legislației în vigoare: categoria de vehicul, norma de consum,
kilometri parcurși, locul și scopul deplasării. Scopul poate fi
setat automat și poate fi schimbat automat prin orare sau
buton montat în cabină.
• Conține toate informațiile
conform normelor legislative
• Conține toate informațiile
conform normelor legislative.
• Declararea scopului activității în
funcție de orar, de activitatea
prestată sau cu ajutorul
butonului public/privat
• Poate fi generată pentru orice
perioadă, pentru oricâte vehicule
din flotă
• Pot fi primite pe e-mail, de către
personalul administrativ, logistic
sau chiar conducătorul auto

Sunați la numărul 0731 790 079 sau
scrieți-ne la office@evogps.ro pentru a cere
un cont DEMO sau mai multe informații

Produs folosit de

• Legături către hartă pentru
evidențierea fiecărui tranzit pe hartă
și definirea rapidă de POI-uri
• Folosirea de POI-uri ca destinații
• Poate afișa distanța sau consumul
din CAN pentru fiecare tranzit
• Poate afișa kilometrajul vehiculului la
început/sfârșit de tranzit sau locațiile
intermediare din timpul tranzitului
(prin parametrul via al raportului).
• Poate afișa nivelul de combustibil de
început și sfârșit pentru fiecare
tranzit

