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Fleet Management od Konica Minolta

FLEET MANAGEMENT  
OD KONICA MINOLTA

ÚSPORU ČASU
• evidence všeho 

podstatného na jednom 
místě (vozidla, řidiči, 
dokumenty, smluvní 
partneři)

• šablony s automatickým 
vyplňováním známých 
údajů

• napojení na provozovatele 
GPS trackingu

• práce kdykoliv 
a odkudkoliv s Office 
aplikacemi Microsoft

KONTROLU
• přehled o stavu vozidla, 

evidence jízd, GPS poloha 
a nájezd kilometrů

• evidence návštěv servisu, 
leasingových smluv, 
pojištění a pojistných 
událostí

• přehledné grafické 
zobrazení informací 
o vozidlech

KLID A EFEKTIVITU
• připomínky plánovaných 

událostí

• plnohodnotná mobilní 
aplikace 

• integrace nástrojů 
Microsoft 365 (Excel, 
Outlook, Word, Teams) 

• kontakty po ruce a snadná 
komunikace s řidiči, 
servisem, pojišťovnou 
apod.

Fleet Management od Konica Minolta

Zatěžuje vás nepřehledná evidence vozů v Excelu? Zdržuje vás zdlouhavé hledání 
dokumentů, kontaktů a záznamů o událostech na různých úložištích? Stresuje 
vás hlídání termínů smluv a servisních úkonů? Chcete mít opravdu přehled?

Fleetman je moderní cloudový fleet management nástroj pro  firmy všech velikostí. 
Řeší typické problémy nejednotné evidence vozidel, řidičů a dokumentů, která 
správcům vozových parků komplikují práci. Přinese vám:

TECHNOLOGIE
Fleetman je moderní cloudová aplikace, navržená 
na základě důkladné analýzy specifických potřeb 
správců vozových parků. Přináší maximální 
uživatelský komfort, efektivitu a bezpečí vašich 
dat. Fleet manager využívá nástroje Microsoft 
Power Platform, především Power Apps 
a Power Automate. 

Propojení Power Platformy s ekosystémem společ-
nosti Microsoft umožňuje nativní využití důvěrně 
známých aplikací z rodiny Microsoft 365 a díky da-
tovým konektorům i napojení na stovky aplikací 
a služeb třetích stran. 

Technologie Unified Interface zajišťuje pro uživatele  
Microsoft aplikací důvěrně 

zná mý vzhled a ovládání, 
na které jste zvyklí  

z  aplikací rodiny 
Dynamics 365.

HLAVNÍ FUNKCE

EVIDENCE  
VOZIDEL   

Jednotná agenda vozidel, 
řidičů, příslušenství, smluv 

a dokumentů na jednom 
místě – v počítači  

i mobilu

NOTIFIKACE   
Upozornění do mailu  

nebo Teams o plánovaných 
událostech – servis podle 

kilometrů nebo data,  
vypršení leasingové smlouvy, 

technická kontrola,  
školení apod.

SPRÁVA  
AKTIVIT   

Jednotná evidence servisních 
a pojistných událostí, 

škodního plnění,  
dostupnost a stav vozidla,  

plánované úkony.

INTEGRACE 
S MICROSOFT 365   

Nativní využívání Microsoft 
aplikací; komunikace 

v Outlook a Teams, šablony 
ve Wordu, exporty  

do Excelu

VIZUALIZACE  
DAT   

Přehledné grafické zobrazení 
provozních dat a nákladů, 
exportovatelné statistiky  

nájezdu, nákladů,  
servisu apod.

SERVISNÍ  
A POJISTNÉ UDÁLOSTI   
Provázaná evidence pojistných 

událostí, škodního plnění, 
servisních úkonů,  

dostupnost a stav vozidla, 
plánované úkony.
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DODÁVKA PRODUKTU

PRODUKTOVÁ  
IMPLEMENTACE V ŘÁDU DNÍ
• konfigurace produktu  

(workshop nebo implementační dotazník)

• implementace a zprovoznění  
(nastavení tenantu, rolí a procesů)

• provoz a aktualizace aplikace

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

• funkční rozšíření (GPS-tracking a nájezd,   
key management, tankovací karty)

• řízená migrace dat

• základní a pokročilá školení

• Go-live podpora on-site nebo remote

• vývoj a integrace dle specifických  
požadavků zákazníka


