ZENIT BILPOOL

PLANERA DIN RESA

Zenit Bilpool är ett webbaserat system för
bokning och underhåll av alla fordon i er
fordonspark.

Planera din resa i Zenit Reseguide oavsett om du
vill boka en bil från egna fordonsparken eller resa
kollektivt med tåg eller buss. Förslag på samåkning (med andra som bokat bil) presenteras
automatiskt om möjligt.

Zenit Bilpool passar lika bra till det mindre företaget, med ett fåtal fordon, som till det större med
hundratals.

BRA ATT VETA

FORDONSREGISTER
Samlar alla fordon i gemensamt register och ger
full kontroll på mätarställning, besiktning, service,
leasingavtal, tankningar, rapporterade skador
med mera.

INNEHÅLL
Zenit Reseguide är en webbapplikation för
bokning och administrering av resor och fordon.
Den har ett modernt och lättanvänt gränssnitt och
fungerar lika bra i en smart mobil som på en
vanlig dator.










Behörighetshantering har stöd för grupper
Kan integreras med Active Directory
Kan köras i kundens egna nät
Supportavtal ger trygghet
Årliga utvecklingsmöten erbjuds
Möjlighet till kundspecifika anpassningar
Har funnits på marknaden sedan år 2003
Kontinuerliga programuppdateringar

INTRESSERAD?
Besök vår hemsida www.zenitbilpool.se eller ring
oss för mer information.

EKONOMI-INTEGRATION
I Zenit Bilpool kan kostnader för bokningar och internleasing exporteras till en ekonomifil, som
sedan importeras i det ekonomisystem ni använder. Filen kan anpassas till de flesta förekommande ekonomisystem på marknaden.

Med Zenit GPS-modul* i fordonen möjliggörs
automatisk kilometerrapportering och positionering. Vi erbjuder även anpassning till befintlig GPShårdvara om så önskas.

Zenit Nyckelskåp* möjliggör säker och smidig

TILLÄGGSMODULER

förvaring och hantering av fordonsnycklar. Nyckelskåpet har en integrerad dator med pekskärm och
finns i olika storlekar. Vid bokning genereras en
PIN-kod för access till rätt nyckel i nyckelskåpet.

Referenser
Landsting:

Gävleborg, Sörmland

Länsstyrelser: Gävleborg, Östergötland, Västernorrland
Kommuner:

Berg, Bollnäs, Borgholm, Eskilstuna, Gislaved,
Gävle, Hedemora, Hudiksvall, Kumla, Lindesberg,
Ljusdal, Mörbylånga, Nordanstig, Nyköping,
Sandviken, Strängnäs, Söderhamn, Tierp,
Upplands Väsby och Älvkarleby.

Det finns redan idag ett antal tilläggsmoduler i
Zenit Reseguide. Vi erbjuder även specialanpassade lösningar för att kunna uppfylla era
önskemål.

Med ett alkolås* kopplat till nyckelskåpet erhålls en enkel och kostnadseffektiv kontroll av
nykterhet. Detta utan krav på alkolås i varje bil.

Avtalshantering, Verkstadshantering, Tvättscheman och Lokalbokning är exempel på tilläggsmoduler i systemet.

* Valfritt tillägg
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