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System TIGER jest… 

 nowoczesnym systemem do zarządzania obcą flotą samochodową.  

Dodatkowo wbudowane narzędzia kalkulacyjne rozszerzają funkcjonalność 

systemu o obsługę finansowania leasingu i najmu. Tak szerokie możliwości 

zapewniają pełną obsługę floty przejmowanej oraz finansowanej, zarówno 

w warstwie rejestracji danych o zdarzeniach, jak i kalkulacji finansowania oraz 

dodatkowych produktów/serwisów. 

Pełna integracja z pozostałymi systemami oferowanymi przez Asseco Data 

Systems S.A. (ADS), tj. modułami LEO Leasing/LEO FK/webDFE (czy webLSP?) 

zapewnia bardzo szerokie spektrum funkcjonalności.  Mogą być one obsługiwane w 

spójnej strukturze od kalkulacji złożonych ofert przez sprzedawców w terenie (z 

zastosowaniem systemu webDFE), przez równoległe prowadzenie pary umowa 

leasingu – umowa zarządzania, po detaliczne odzwierciedlenie kosztów i 

przychodów w księgach (w ramach systemu LEO FK), ułatwiające obliczanie 

zyskowności na pojedynczym pojeździe. 

Kalkulacja wszystkich składników umowy… 

 zapewniona jest przez nowoczesny kalkulator znany firmom korzystającym 

z systemu LEO Leasing. Jednoczesne kalkulowanie wielu przepływów umożliwia 

wyznaczenie raty finansowej, kalkulację kosztów serwisowych, opłat 

za zarządzanie oponami i kartami paliwowymi, finansowanie wielu różnych 

rodzajów ubezpieczenia, np. assistance, itp. Możliwości te można podsumować 

używając angielskiego powiedzenia - the sky is the limit. Wprowadzenie nowego 

produktu do sieci sprzedaży to kwestia zaledwie konfiguracji, która może być 

wykonana przez zaawansowanego użytkownika lub przy wsparciu 

konsultantów ADS. Dodatkowe taryfikatory rozbudowują możliwość kalkulacji 

o automatyczne wyznaczanie 

wartości końcowych w oparciu 

o model pojazdu i parametry 

umowy, obliczanie budżetów 

napraw i zarządzania oponami, 

czy innymi serwisami, a nawet 

w y z n a c z a n i e  s k ł a d k i 

ubezpieczeniowej uzależnionej od 

regionu w jakim pojazd jest 

zarejestrowany. Przygotowanie 

złożonej oferty na finansowanie 

i zarządzanie flotą samochodową 

w systemie TIGER trwa sekundy, 

a użycie webDFE umożliwia 

prowadzenie negocjacji z klientem  

on-line w jego siedzibie. 

 

Kompleksowość  

Ponad 20 lat doświadczeń oraz 
współpraca z najlepszymi 
fachowcami rynku finansowego 
zaowocowały produktem 
obsługującym cały obszar 
działalności firmy CFM 

Nowoczesność  

Stworzony z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań 
informatycznych dla biznesu, 
od algorytmów przez bazy 
danych po interface 
użytkownika 

Wydajność 

Profesjonalnie zaprojektowana 
architektura, wyrafinowane 
algorytmy, moc nowoczesnych 
RDBMS (Oracle, MSSQL, 
Interbase, Firebird), wydajne 
komponenty, owocują 
produktywnością niespotykaną 
w konkurencyjnych 
rozwiązaniach 

Elastyczność 

Stwórz własne środowisko 
Tiger! Ponad 200 parametrów 
konfiguracyjnych, drzewa 
widoków, panele 
wizualizacyjne i dziesiątki 
innych ułatwień sprawiają, że 
Tiger jest zawsze systemem 
skrojonym na miarę przy 
zachowaniu ceny systemu 
„półkowego” 

System Zarządzanie Flotą Samochodową - TIGER 

Rys. Wprowadzenie kontraktu flotowego w systemie TIGER 



 © Asseco Data Systems S.A. 

Łatwość obsługi technicznej…  

 zapewnia rozbudowany opis pojazdu, dający możliwość pełnego przeglądu specyfikacji. 

Jednocześnie zaawansowana siatka 

danych p rezentująca  po jazdy 

w kartotece pozwala na łatwe 

wyszukiwanie po dowolnym kryterium 

opisu. W systemie TIGER, praktycznie 

nie znany jest problem braku miejsca 

do zapisu wielu dodatkowych 

informacji o pojeździe. Na poziomie 

pojazdu, umowy i kontraktu, dostępna 

j e s t  n i e o g r a n i c z o n a  l i c z b a 

definiowalnych pól. Możliwe jest 

zd e f i n i o wan i e  p ro s t e go  po l a 

opisowego, listy wyboru a nawet listy 

tworzonej automatycznie na podstawie 

zapytania do bazy danych.  

 

Wszystkie informacje o obsłudze technicznej pojazdu…  

 gromadzone są w postaci zdarzeń. Ich definiowalna struktura pozwala na precyzyjny zapis 

wszystkich informacji o zdarzeniach serwisowych związanych z pojazdem takich jak: informacje 

o przeglądach technicznych, awariach, wypadkach, naprawach gwarancyjnych, itp. Możliwość 

szczegółowego opisania czynności serwisowych wraz z ustaleniem kosztów pozwala nie tylko na 

wydruk kompletnej i gotowej do wysłania Autoryzacji, ale zapewnia również weryfikację wysokości 

nadesłanej faktury. Dodatkowo wbudowane narzędzia kontroli wykorzystania budżetów pozwalają 

operatorowi podjąć  decyzję o ewentualnym obciążeniu klienta już na etapie rozmów z warsztatem. 

Rys. Lista pojazdów 

Rys. Zapisane zdarzenia serwisowe dla danego pojazdu  
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Jedna faktura…  

 z  z a ł ą c zn i k i em  de t a l i c z n i e 

prezentującym dane, to dla systemu TIGER 

drobnostka. Pojedyncza faktura może 

zawierać jedną pozycję lub kilka 

podzielonych na rodzaje. Fakturowanie 

finansowania i wszystkich dodatkowych 

serwisów wl i czonych w czynsz, 

refakturowanie kosztów napraw, pojazdów 

zastępczych, polis, paliw, kosztów obsługi 

kart paliwowych oraz obsługi opon 

zapewniają pełne spektrum możliwości 

niezbędnych do prowadzenia działalności 

obsługi floty. Załączniki do faktur, 

definiowane na poziomie kontraktu, 

gwarantują dostęp do pełnych danych, 

stając się doskonałym źródłem informacji 

dla klienta. Na tej podstawie możliwe są 

analizy kosztów związanych z użytkowaniem 

samochodów, co ma niebagatelne znaczenie 

dla dużych flot. 

 

Ścisła integracja z Systemem LEO FK… 

 poprzez wzorce księgowania automatyzuje i ułatwia pracę działu księgowości. Wszystkie 

wartości wprowadzone i obliczone w kalkulacji są dostępne w procesach księgowych związanych 

z wystawianiem faktur.  Ustawienia wzorców księgowania wykonywane są na poziomie kontraktu, 

co pozwala na ich dużą elastyczność i dostosowanie do wymagań zarówno biznesowych (klienta) 

jak i działu księgowego. Wzorce księgowania są również stosowane w odniesieniu do wszystkich 

faktur kosztowych związanych z obsługą pojazdów. Dotyczy to zarówno faktur z warsztatów, jak 

i zbiorczych zestawień tankowań, czy wymiany opon. Wszystkie procesy księgowania 

są transparentne dla operatora i nie wymagają od niego wiedzy księgowej. Z drugiej strony takie 

rozwiązanie upraszcza pracę działu księgowego, zmieniając profil pracy z wprowadzania danych 

na ich kontrolę. 

Rewelacyjna szybkość… 

 dostępu do danych zapewniana jest przez nowoczesne siatki danych oraz technologię drzewa 

widoków. Wszystkie siatki danych pozwalają standardowo na sortowanie danych po dowolnej 

kolumnie i wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie szukanej wartości w odpowiedniej kolumnie. 

Rozbudowana opcja grupowania danych dostępna jako prosta funkcja przeciągania nagłówków 

kolumn oraz opcja auto filtru pozwalają na szybkie analizowanie danych. W połączeniu 

z możliwością eksportu danych do plików zewnętrznych, np. MS Excel, funkcjonalności te stanowią 

proste narzędzie raportowania.  

Pełna wiedza dla Państwa klienta…  

 oznacza możliwość przygotowywania różnorodnych, przekrojowych raportów dotyczących 

floty. W pełni opisana i dostępna dla użytkownika struktura bazy danych zapewnia możliwość 

przygotowywania raportów w dowolnym narzędziu. Naturalnym wyborem jest środowisko Crystal 

Reports, będące wiodącym rozwiązaniem w przygotowywaniu prezentacji danych, które jest 

Rys. Przejrzysta i czytelna faktura za czynsz miesięczny 
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natywnie obsługiwane przez system TIGER. Standardowy pakiet raportów zaspokaja podstawowe 

potrzeby w zakresie prezentacji stanu floty dla klienta i pozwala na natychmiastową pracę 

po uruchomieniu Systemu. Ze strony ADS zapewniamy profesjonalne wsparcie doświadczonego 

zespołu raportowania, który w swojej bibliotece utworzonych raportów ma ponad 2 TYSIĄCE 

różnych raportów i zestawień.  

 

TIGER dla firmy leasingowej... 

 będzie właściwym wyborem, związanym ze zmianami na rynku usług leasingowych 

i flotowych. Dzisiejsza umowa leasingowa często zawiera usługi dodatkowe spotykane do tej pory 

jedynie w produktach flotowych. Jest to naturalny rozwój, od dawna obserwowany na rynkach 

zachodnich, gdzie unifikacja produktów stała się już normą. Te wysokie wymagania powodują 

konieczność rozbudowy systemów flotowych o możliwości dostępne w systemach leasingowych lub 

rozbudowy systemów leasingowych o funkcjonalności flotowe. W przypadku naszych systemów 

oznacza to daleko idącą konsolidację TIGERA i LEO, gdzie zarządzanie umowami leasingowymi 

i flotowymi odbywa się w jednym module według zdefiniowanego WorkFlow, a zarządzanie 

pojazdami pozostaje na poziomie TIGERA.  

Znakomity system to nie wszystko…  

 co zyskują Państwo wybierając TIGERA. Oprócz dostarczenia nowoczesnego programu, nasi 

konsultanci wspierają klienta swoim doświadczeniem i wiedzą biznesową w zakresie konstrukcji 

kalkulacji CFM, ustawienia procesu zarządzania flotą oraz odzwierciedlenia procesów biznesowych 

po stronie księgowej w systemie LEO FK. Ma to niebagatelne znaczenie dla szybkości 

implementacji rozwiązania. 

Podane znaki firmowe są własnością ich właścicieli i podane zostały tylko w celach informacyjnych  

Asseco Data Systems S.A. 
ul. 17 Stycznia 48 

02-146 Warszawa, Polska 

tel./fax: +48 (22) 646-70-12 
 

www.assecods.pl 
 

Rys. Przykładowe zestawienie wykonane w technologii Crystal Reports 


