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Kereskedelmi igazgató



A WebEye-ról:

Olyan komplex telematikai alkalmazásokat fejlesztünk, amelyek 

segítségével fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai partnereink 

hatékonyabban szervezhetik munkafolyamataikat, valamint 

gazdaságosabban használhatják fel erőforrásaikat.

 Alapítás éve: 2001

 Több mint 4800 ügyfél

 Több mint 56.000 aktív végpont

 350+ fős szakértő csapat

 Jelenlét 15 országban



Helyi képviseleteink:

 Ausztria
 Bulgária
 Csehország
 Egyesült Államok
 Horvátország
 Magyarország
 Németország
 Lengyelország
 Oroszország
 Portugália
 Románia
 Szlovákia
 Szlovénia
 Szerbia (viszonteladó révén)
 Ukrajna (viszonteladó révén)
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Ügyfeleink által legtöbbet igényelt funkciók:

Sofőrnyilvántartás 

Vezetési idő figyelés és tachográf memória letöltés CMR szkennelés és archiválás 

Raktér hőmérséklet kontroll Elektronikus útdíj bevallás 

Üzemanyag-mérés Járműdiagnosztika 

Riasztások Vontatmány felügyelet 

Kommunikáció Külföldi napidíj számítás 

Vezetési stílus elemzés Valós idejű járműkövetés 
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Rácz Ildikó
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Értékesítési vezető 



„Növekvő árbevétel mellett csökken a hazai közúti fuvarozók 
száma„
- Opten céginformációs szolgálat

Fuvarcégek innovációjához szükséges lépések:

 Belső folyamatok optimalizálása

 Telematikai megoldások – már rég túlmutat azon, hogy hol van az 

autóm

 Online, tehát 0-24-ben bárhonnan hozzáférhető rendszer

 Széleskörű integráció - sok különböző helyről származtatott 

információ egy felületen kezelése és egyszerű feldolgozása



Hogyan lesz a „vakrepülésből” tudatos tervezés és megfelelő 
információ alapján meghozott döntés?



Wonder Béla – fuvarszervező/járatszervező

• A kommunikáció nagy része telefonon zajlik

• Fontos információk a fejekben vannak vagy a 
füzetekben

• Utólagos rögzítések

• Excel táblák és táblák

Mi a megoldás?
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Online felületen bárhol rögzíthető és 

módosítható munkák, gyors könnyű szervezés

Valós időben a valós állapot



Visszakereshetőség, közvetlen hívás, új kapcsolatok 
kialakítása (térképes fuvarkereső)



 Hitelkeret, kintlévőség visszacsatolás, már az értékesítés pillanatában

 Azonnali információ az autók , sofőrök, engedélyek, tervezett szervizek 

állapotáról, helyzetéről

 Sofőrökkel gyors és egyértelmű kommunikáció , WE kommunikációs 

csatorna és a beépített chat funkciók, okos eszköz segítségével

 Dokumentumok azonnali továbbítása, rögtön a fuvarfeladathoz rendelése

 Ellenőrizhetőség

 Teljeskörű kimutathatóság, mérhetőség



Pénzügy Kriszta – pénzügy/számlázás

Hol van a fuvarmegbízás?

Miért tér el?

 Itt van-e minden okmány?

Van-e plusz számlázandó tétel?



 Minden paraméter megadható előre, könnyed számlázás

 A rendszeren belül feladatokhoz kötötten, extra információ 

megosztása a számlázással, akár a fuvarszervezők részéről is

 Nincsenek hosszas telefonálások, e-mailezések, irodából 

átrohanás, átkiabálás

 Az e-irrattárnak köszönhetően, minden egy helyen van és 

hozzáférhető



Visszaellenőrizhetővé, minden osztály számára elérhetővé és 
átláthatóvá válnak a dokumentumok



 A számlázás folyamata jelentősen csökken, a bevétel hamarabb 
realizálódik

 Kimenő és bejövő számlák teljesítése akár banki utalások 
beemelésével automatikusan

 Iktatástól, kontírozással a könyvelés feladásig teljes körűen

 Átláthatóbb, mérhetőbb pénzügyi helyzet, cashflow tervezés



Flotta Géza-járatelszámolás/flottakezlés

 „A papírok gyűjtőhelye”

 Sofőröktől beérkezett összes dokumentáció, bizonylatok, 

okmányok

 Dokumentumszkenner használat esetén már csak át kell 

ellenőriznünk, hogy elmaradt-e valami és csak a 

hiánypótlással kell foglalkozni.

 A menetlevelek feldolgozása a WE integritásnak köszönhetően 

töredék időt vesz igénybe, hiszen az onnan automatikusan 

áthozott adatokból kell összeállítani a menetlevelet





 Tényleges idő és km óra állás, pontosan adminisztrált határátlépések, külföldi napidíj 

számítása jogszabálynak megfelelően, tört napokkal számolva, egyszerűen, gyorsan

 Tankolási adatok feldolgozása – széleskörű integritás Csökken a hibalehetőségek száma

 Nemzetközi és belföldi útdíjtételek elektronikus riportból történő feldolgozása, automatikusan 

megfelelő járathoz rendelése. Óriási adathalmaz egyszerű feldolgozása, azonnali 

statisztikázhatósága



Kivel nem fordult még elő, hogy már lejárt, vagy menetközben lejáró 
okmánnyal indult el a sofőr vagy az autó?

 Szerencsés esetben erre nem a hatóság hívta 

fel a figyelmet

 Azonnali megoldást kívánó átszervezés 

 Komoly büntetési tételek

 Jármű és sofőr okmányok naprakészen tartása, 

figyelmeztető központtal egybekötve

Mi a megoldás?



Főnök János – ügyvezető

 Fogyasztási adatok, eredmények. Várnom kell rá? 

 Biztos.

 Excel, papírok, különböző rendszerekből kinyert 

információk 



Mennyit keresett a flottám adott időszakra km-re vetítve?



 Elsődleges és másodlagos költségek

 Üzemanyag, útdíj, sofőrbér, lízing, biztosítás

 Minden olyan költség, amelyet az autóknak kell kitermelni

 Rezsi, irodai dolgozók bére, irodai költségek, telephelyeken felmerült 

költségek

 Kívánt időszakra, rendszámra, sofőrre, fuvarszervezőre bontva 

vizsgálhatjuk a járataink eredményét



Van-e ennél jobb megoldás?



Járati eredménykimutatás - költségcsoportok



Járati eredménykimutatás – tankolási költségek

 Teletanktól-teletanking, adott menetlevélen betankolt mennyiség

 Ennek az adott járati szakaszra eső kilométere

 Valamint az adott járati szakaszra eső tényleges költsége



Járati eredmény kimutatás – rendszámonkénti csoportosítás

 Hány járat a lekérdezett időszak alatt

 Bevétel, kiadás, eredmény, kilométerre vetítve

 Rakott és üres kilométerek aránya

 WE integrációval a CAN szerinti valamint saját norma szerinti, menetlevélen ténylegesen betankolt 

üzemanyag fogyasztása



A piaci körülmények változására, gyors hatékony reakció kell, hogy ott 
lehessünk azok között, akik ebben az üzletágban a növekvő árbevételt hozzák

• A lehető legoptimálisabb humán erőforrás 
létszámmal megoldani a feladatokat 

„Növekvő árbevétel mellett csökken a hazai közúti fuvarozók száma „-

Opten céginformációs szolgálat



Köszönjük figyelmüket!


