
Zostań nowym 
partnerem Geotab

Rozwijaj swoją firmę  
wraz z Geotab
Według badań ABI firma Geotab jest 
największym na świecie dostawcą usług 
telematycznych, łącząc miliony pojazdów 
 z Internetem. Firma została uznana za 
jedną z najszybciej rozwijających się firm  
w obszarze Internetu rzeczy i podłączonych 
do sieci pojazdów. Geotab przetwarza 
miliardy punktów danych dziennie i pomaga 
flotom w poprawie wydajności poprzez 
redukcję zużycia paliwa, zwiększeniu 
bezpieczeństwa kierowców, zwiększeniu 
zrównoważonego charakteru floty i 
osiągnięciu większej zgodności ze 
zmianami przepisów. 

Zostań partnerem ekosystemu Geotab:
• Zwiększ przychody dzięki Geotab

• Zostań liderem w branży dzięki otwartej,  
konfigurowalnej platformie

• Poszerz ofertę dzięki najlepszym w swojej klasie  
partnerom Marketplace firmy Geotab

• Wesprzyj przechodzenie na pojazdy elektryczne  
i zarządzanie nimi

• Skorzystaj z bezpośredniego dostępu do usług  
sieciowych producentów OEM

• Weź udział w szkoleniu z najlepszych praktyk dotyczących 
technologii Geotab i skorzystaj ze wsparcia marketingowego

W firmie Geotab staramy się budować bliskie relacje z  
naszymi partnerami, ponieważ ich sukces jest również  
naszym sukcesem!

Prosta instalacja  

Zgodność z wieloma typami pojazdów, 
w tym pojazdami elektrycznymi

Nieustanne inwestowanie w badania i 
rozwój w celu wsparcia floty przyszłości

Światowej klasy wsparcie inżynieryjne 

Dołącz do ekosystemu Geotab: resellereurope@geotab.com
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Produktywność:

• Zarządzanie flotą w  
czasie rzeczywistym

• Monitoring czasu jazdy
• Inteligentne wyznaczanie trasy

Bezpieczeństwo:

• Alerty ryzyka i bezpieczeństwa
• Zalecenia dotyczące jazdy
• Powiadomienia o kolizjach
• Alerty dotyczące użycia pasów bezpieczeństwa

Zgodność z przepisami:

• Tachograf cyfrowy
• Tryb prywatny/służbowy
• Kontrole pojazdu

Optymalizacja: 

• Monitorowanie zużycia paliwa
• Ograniczanie przekraczania  

prędkości
• Diagnostyka silnika do  

celów konserwacji 
• Ograniczenie pracy silnika  

na postoju

Zrównoważony rozwój:

• Redukcja emisji spalin
• Ocena przydatności pojazdu elektrycznego
• Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Możliwości rozbudowy:

• Dodatki do oprogramowania 
Add-In i Add-On innych firm

• Elastyczna technologia 
umożliwiająca integrację  
z innym systemem

• SDK i API

Otwarta i skalowalna platforma
Dzięki otwartemu oprogramowaniu do zarządzania flotą Geotab, firmy 
otrzymują zaawansowane narzędzia, dzięki którym mają możliwość rozwoju.

• Łatwa instalacja i konfiguracja   
• Rozwiązanie dobre dla każdej floty - bez względu na jej wielkość 
• Zaawansowane reguły niestandardowe dla flot  

umożliwiające koncentrację na tym, co ważne
• Elastyczne sposoby raportowania
• Rozległy ekosystem aplikacji i dodatków Add-On
• Automatyzacja działań poprzez wykorzystanie  

wydajnych zestawów SDK i interfejsów API

Pomoc w przejściu na pojazdy elektryczne

Wykorzystaj narzędzie do oceny przydatności pojazdu 
elektrycznego (Electric Vehicle Suitability Assessment, 
EVSA), by udzielać konsultacji swoim klientom. Pomagaj im 
wykorzystać dane i informacje do oceny floty. Podpowiedz, 
kiedy warto przejść na pojazdy elektryczne oraz jaki to 
będzie miało wpływ na zwrot z inwestycji i redukcję  
emisji spalin.

Zapewnianie długofalowej wartości biznesowej dla firm 
transportowych i logistycznych

Rozwiązanie firmy Geotab dla pojazdów ciężarowych 
jest oparte na rozbudowanych funkcjach telematycznych 
obejmujących bogate dane diagnostyczne silnika,  
tachograf cyfrowy, a nawet zarządzanie transportem  
w łańcuchu chłodniczym. Ten elastyczny i konkurencyjny 
pakiet umożliwia partnerowi nawiązanie współpracy z 
potencjalnymi klientami, tworząc odpowiednią kombinację 
rozwiązań spełniających ich unikatowe potrzeby,  
a jednocześnie umożliwiając budowanie silniejszych relacji. 

© 2021 Geotab Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Geotab i logo Geotab są znakami towarowymi firmy Geotab Inc.
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