SuperTacho
Intuicyjne
oprogramowanie
do ewidencji

Najbardziej

zaawansowany

technicznie

i jednocześnie przyjazny dla użytkowników.
Przystępny cenowo i gotowy na zmiany.
Szybki i w żaden sposób nieograniczający
Twojej pracy. Taki właśnie jest nasz autorski
program SuperTacho – połączenie wiedzy,
doświadczenia i pasji naszych ekspertów
z

najnowocześniejszymi

rozwiązaniami

z dziedziny IT.

SuperTacho to nie tylko program do ewidencji
czasu pracy, to również narzędzie, które dzięki
idealnie dobranym parametrom rozliczeniowym
przyniesie realne oszczędności w Twojej firmie.
Szybkość, intuicyjna obsługa i przyjazny interfejs
znacznie usprawnią comiesięczną pracę nad
rozliczeniami. Cykliczne aktualizacje zgodne ze
zmianami obowiązującego prawa i regulacji PIP
gwarantują dokładne wyliczenia bez zbędnego
zawyżania kwot wynagrodzeń. Dodatkowo Ty
i Twoja firma będziesz pod stałą opieką naszych
ekspertów

oraz

wykwalifikowanego

i

zawsze

gotowego do pomocy serwisu.
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Jakie jest SuperTacho?
1

Szybkie - nie marnujesz cennego czasu na import plików i ich obliczanie

Najnowocześniejsza technologia pozwoliła nam na stworzenie programu, który nie
zmusza Cię do kompromisów. Wczytanie plików 100 kierowców trwa ok. 1 minutę, a ich
ewidencja poniżej 2. Czy można zrobić to szybciej?

2

Proste w obsłudze - nie szukasz najważniejszych funkcji w zakamarkach interfejsu

Najważniejszy jest dla nas Twój komfort pracy. Dlatego naszym celem było stworzenie
przyjaznego i prostego programu, który będzie na tyle intuicyjny, że jego wdrożenie
i obsługa będzie prosta i bezproblemowa.2. Czy można zrobić to szybciej?

3

Dopasowane do potrzeb - możesz współtworzyć je z nami

Potrzebujesz innych raportów? Masz pomysł jak jeszcze bardziej usprawnić pracę
w SuperTacho? Powiedz nam o tym, a my zaktualizujemy program zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami.

4

Bezpieczne - nie musisz obawiać sie o zmiany w przepisie

SuperTacho jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo nasze
oprogramowanie jest na bieżąco weryfikowane i testowane przez inspektorów
zajmujących się kontrolą kierowców.

5

Nowoczesne - współpracujemy z większością systemów GPS

Dzięki temu Twoje wyliczenia płacy minimalnej staną się dokładne jak nigdy! A Ty,
dzięki dokładnej weryfikacji przekroczenia granic, masz szansę na zoptymalizowanie
kosztów.

6

Kompleksowe - nigdy nie pozostaniesz sam, zawsze możesz liczyć na wsparcie
naszego serwisu
Masz pytania? Chciałbyś jeszcze lepiej poznać program? Masz wątpliwości czy na
pewno poprawnie wykonujesz niektóre operacje? Skontaktuj się z nami i skorzystaj
z doświadczenia naszych wykwalifikowanych serwisantów. Nigdy nie pozostawimy Cię
bez odpowiedzi!
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Zastanawiasz się ile powinno trwać rozliczenie kierowców?
Odpowiadamy: CHWILĘ!
Zobacz jak to działa w naszym programie:

Krok I - Wczytaj pliki .DDD
1 czy 100 kierowców? To nie ma znaczenia –
wczytasz wszystkie dane jednym kliknięciem

Krok II - Wybierz kierowców z listy
Którego z nich dzisiaj rozliczamy? Jednego?
A może od razu wszystkich 100? Nasze
oprogramowanie nie zna ograniczeń – możesz
rozliczyć wszystkich jednocześnie.

Krok III - Wybierz miesiąc
Rozliczamy tylko poprzedni miesiąc, czy może 6
ostatnich? A może cały rok? To bez znaczenia, to
i tak potrwa dosłownie chwilę.

Krok IV - Wydruk czy zapis do PDF
Rozliczanie kierowców już za Tobą. Chyba nawet
nie zdążyłeś wypić porannej kawy, prawda?
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Delegacje? Płaca minimalna w krajach UE?
To dosłownie: Kilka chwil!
Zobacz jak to działa w naszym programie:

Krok I - Wczytaj pliki .DDD lub z GPS
Wyliczenia dla 1 czy 100 kierowców? To znów nie
ma znaczenia, możesz tego dokonać jednym
kliknięciem!

Krok II - Wybierz kierowców z listy
Generujemy delegacje dla jednego czy dla
wszystkich? Nie ograniczaj się i miej to już za
sobą, skorzystaj z automatycznych rozliczeń!

Krok III - Wylicz należności UE
Wyliczamy płacę minimalną dla wszystkich
pracowników? Cała procedura potrwa dosłownie
chwilę.

Krok IV - Wydruk czy zapis do PDF
Delegacje
zrobione,
płaca
minimalna
podliczona, a Ty najprawdopodobniej znowu nie
zdążyłeś wypić kawy.
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SuperTacho – Twój asystent w codziennej pracy
Zobacz ile zadań możesz wykonać z pomocą naszego programu!

Moduł 1

Analiza czasu pracy i wykroczeń

• analiza czasu pracy
• analiza wykroczeń
• generowanie dokumentów (gotowe pouczenia, wyjazdowe listy kontrolne, zaświadczenia o
dniach wolnych i pracy poza pojazdem, polecenia delegacji)

Moduł 2

Ewidencja czasu pracy i rozliczanie wynagrodzeń

• obliczanie płacy minimalnej w krajach UE (m.in. Niemcy, Norwegia, Francja, Austria)
• gotowe zestawienia kwot wynagrodzeń (nadgodziny, dyżury nocne)
• generowanie kwot brutto, gotowych do oskładkowania
• wydruk ewidencji czasu pracy kierowcy
• generowanie dokumentów w kilku wersjach językowych

Moduł 3

Podróże służbowe - delegacje

• dokładne wyliczenia wyjazdów służbowych
• pobieranie danych z systemów GPS
• obliczanie należności na podstawie danych z tachografu

Zoptymalizuj koszty – praca z SuperTacho po prostu się opłaca!
Szybkość działania, nowoczesny interfejs i kompleksowe działanie to nie jedyne atuty naszego
oprogramowania. Czy wiesz, że SuperTacho przyniesie Tobie realne oszczędności?
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Optymalizujemy nasze narzędzia tak, aby praca z nimi była nie tylko komfortowa ale i opłacalna.
Dlatego w prowadzeniu dokładnych wyliczeń, zaproponowaliśmy korzystanie z systemów GPS.
Pewnie i Ty je posiadasz, więc zobacz jak możesz je wykorzystać!

Kierowca rusza w trasę, a system GPS
zapisuje dokładne położenie pojazdu
w tym przekroczenie granic

Dzięki danym z GPS w ewidencji
wykazywany jest rzeczywisty moment
przekroczenia granicy z dokładnością
do minuty

Program sam odczytuje zmianę kraju,
automatycznie wyliczając obowiązującą
stawkę
wynagrodzenia
wynikającą
z płacy minimalnej

Podczas
comiesięcznych
kierowców
otrzymujesz
wyliczenia,
bez
i niepotrzebnych błędów

rozliczeń
dokładne
pomyłek

Z czego wynikają oszczędności?
1.

2.

Kierowca przekracza granicę o godzinie 12:00

Jednak z różnych przyczyn zdarzenie to zostało
zanotowane dopiero o 12:15

3.

4.

W ewidencji czasu pracy powoduje to różnicę aż 15 minut
w skali jednej trasy, czyli ok. 2,21€ (ok. 9,39zł)

Jeżeli błąd w godzinie przekroczenia granicy pojawi się w
ciągu tygodnia np. 5 razy, spowoduje nam to potrzebę
wypłacenia dodatkowej kwoty w wysokości 47 zł

5.

6.

W skali miesiąca jest to kwota 200 zł

W przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego 20
kierowców, może to generować kwotę w wysokości 4000 zł

7.
W skali roku – 48000 zł

Wejdź na stronę www.supertacho.pl i zobacz co jeszcze potrafi nasz program.
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Zapraszam do kontaktu

+ 48 502 243 076

asadaj@itd-pip.pl

Anna Sądaj
Specjalista ds. relacji z Klientem

Oddział Wrocław
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Pozostałe oddziały:
Oddział Gdańsk

Oddział Tarnów

ul. Astronomów 9
80-299 Gdańsk

ul. Lwowska 31A/15
33-101 Tarnów

Bądź na bieżąco z informacjami z branży!
Poznaj rozwiązania, które odmienią Twoją ﬁrmę!

www.itd-pip.pl
ITD-PIP
Kancelaria Transportowa
Główna siedziba
Oddział Wrocław
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

