Sme spoľahlivý a pohodlný odvoz
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V spoločnosti VB Taxi dbáme na profesionalitu, nadštandardné služby, slušný a férový prístup k zákazníkovi
a o najširšiu informatizáciu a automatizáciu všetkých procesov.
Tieto hodnoty sa snažíme vniesť do všetkých našich produktov.
Spoločnosť vznikla na jeseň v roku 2014, odvtedy neustále rastie a takisto sa neustále zvyšuje počet
jej spokojných súkromných a firemných klientov.
Veríme, že táto ponuka zaujme aj Vás.

MODERNÝ VOZOVÝ PARK
rozmanité zloženie, ktoré pokryje všetky potreby
Aktuálne máme k dispozícii viac ako 70 vozidiel, ktoré
obsluhujú interní vodiči, meniaci sa presne podľa
naplánovaných smien. Týmto je zabezpečené, že vozidlá
sú v nepretržitej prevádzke. Vďaka tomuto prepracovanému systému je naša spoločnosť schopná konkurovať iným
taxislužbám, ktoré síce možno disponujú väčším počtom
vozidiel, ale absentujú porovnateľne efektívnym systémom.
Počet vozidiel neustále rastie podľa potrieb zákazníkov
a zvyšujúceho sa dopytu po službách. Vďaka rozmanitému
vozovému parku vieme pokryť všetky potreby našich
zákazníkov zamerané na idividuálnu prepravu osôb.
Zloženie nášho vozového parku je nasledovné:
- 44x Kia cee´d
- 13x Kia cee´d combi
- 4x Kia Carens
- 5x Mercedes E
- minibusy alebo autobusy podľa dohody
Súčasťou každého nášho vozidla je nasledovná výbava
a parametre:
- klimatizácia
- terminál pre platobné karty
- WiFi zadarmo na území SR
- zákaz fajčenia
- bez vysielačky
- 2 podsedáky pre deti
- diaľničná známka na území SR
Všetky vozidlá sú nové a sú majetkom spoločnosti. Výbava
vozidiel je nadštandardná, aby spĺňala maximálny komfort
a požiadavky klientov. Vozidlá, ktoré prestanú spĺňať
štandard v súlade s politikou našej firmy, budú z vozového
parku vyradené a nahradené novými. Veľký dôraz kladieme
na čistotu našich vozidiel, v ktorých sú pravidelne
vykonávané náhodné kontroly.
Vozidlá značky Mercedes obsahujú naviac:
- 3-zónová klimatizácia
- tienenie zadných bočných skiel a zadného skla
- autonabíjačka pre smartfón
- diaľničné známky aj mimo územia SR

Vozidlá Kia cee´d sú primárne určené na bežnú prepravu osôb v rámci
mesta Bratislava. Vozidlá Kia cee´d combi a Kia Carens zabezpečujú
prepravu osôb s väčším množstvom batožiny, pričom vozidlá Kia Carens
sú určené aj na prepravu až 6 osôb na krátke vzdialenosti.
Pre náročných zákazníkov a pre ich väčšie pohodlie sme do našej
flotily zaradili vozidlá značky Mercedes E. Tieto vozidlá sú primárne
určené na prepravu osôb na dlhšie vzdialenosti mimo mesta.

ZODPOVEDNÉ VODIČKY A VODIČI
vozidlá obsluhuje interný personál
Všetci prechádzajú náročným výberovým konaním a dôkladným školením.
Podrobujú sa podľa zákona zdravotným prehliadkam, psychotestom
a odbornej skúške na referáte dopravy. Sú neustále kontrolovaní,
či už fyzicky, alebo prostredníctvom informačného systému.
Nakoľko naši zamestnanci tržby odovzdávajú a nie sú platení od výkonu,
nemajú dôvod nekorektne účtovať jazdy klientom. Okrem toho, systém
automaticky kontroluje každú objednávku a upozorňuje na všetky
prípadne nedostatky, aby nedošlo k finančnému alebo inému poškodeniu
klienta.
Pri telefonických objednávkach vopred je možné si vyžiadať vodiča
s konkrétnymi jazykovými znalosťami.

ŠPIČKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
ZÁKLADNÉ FUNKCIE A FAKTURÁCIA
takmer všetko prebieha automaticky
Fungovanie spoločnosti je riadené jediným informačným systémom (ďalej „IS“),
ktorý nám dáva silnú konkurenčnú výhodu a našim klientom bezkonkurenčný
nástroj na kontrolu a správu jázd. Tento IS je unikátny, programovaný vnútorne
v rámci spoločnosti a žiadna iná spoločnosť ho v rámci SR nemá k dispozícii,
čím sme sa vymedzili oproti iným taxislužbám. Vzhľadom na túto skutočnosť
ho vieme flexibilne upravovať podľa prípadných požiadaviek klienta,
čo sme už v minulosti viackrát vykonali. Vozidlá nie sú vybavené hlučnými
vysielačkami, ale smartfónom s vlastnou aplikáciou, čím sa zabezpečuje rýchlejšie
vybavovanie objednávok a vyšší komfort, nakoľko klient nie je počas jazdy rušený.
Každý klient získava prístup do IS bezplatnou registráciou na www.vbtaxi.eu.
Funkcie systému, ako aj všetky kroky v rámci objednávok, sú zamerané na komfort a spokojnosť zákazníka.
Našimi bezkonkurenčnými výhodami sú najmä:
- viaceré možnosti objednávania vozidiel (telefonicky, cez aplikáciu, cez web, cez taximat)
- možnosť plánovania jázd (vytvorenie objednávok na presný čas v neobmedzenom časovom predstihu
s garanciou pristavenia)
- rozsiahle možnosti autorizácie registrovaným zákazníkom
- rovnaké sadzby cien pre objednávky z ulice, telefonické objednávky, objednávky cez smartfón a objednávky cez web
- priamy kontakt vodiča a klienta (informácia o pristavení vozidla na určené miesto alebo v prípade meškania cez SMS
alebo telefonicky)
- možnosť platby v hotovosti, kartou cez terminál (vrátane AMEX), kartou online, na kredit alebo na faktúru
Náš klient má na výber okrem platby v hotovosti alebo kartou aj tieto formy platby:
1. kredit
Každý klient si môže vopred predplatiť kredit v akejkoľvek výške a z neho môže ľubovoľne čerpať. Nie je potrebné,
aby uzatvoril akúkoľvek písomnú zmluvu, okrem potvrdenia jeho súhlasu s obchodnými podmienkami našej spoločnosti
pri elektronickej registrácii na webe.
Vyúčtovanie za jazdy na predplatený kredit obdrží vždy raz mesačne.
2. faktúra
V prípade, že s nami klient podpíše zmluvu, aktivujeme mu jazdu na faktúru. Nemusí si nič predplácať, jazdí bez úhrady
vopred. Na konci mesiaca mu náš IS automaticky vystaví elektronickú faktúru a doručí mu ju na zvolenú
e-mailovú adresu vrátane podrobnej prílohy. Zo všetkých jázd na faktúru si vie klient odpočítať DPH.

FAKTÚRA
HOTOVOSŤ

PLATBA
PLATOBNÁ KARTA

KREDIT

ŠPIČKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
DETAILY OBJEDNÁVKY
maximálny prehľad
V IS si môže klient pozrieť všetky ukončené aj aktuálne prebiehajúce objednávky.
Obsahom každej objednávky je:

- dátum a čas zadania objednávky
- dátum, čas a miesto pristavenia vozidla
- dátum, čas a miesto dokončenia objednávky
- meno prepravovanej osoby
- typ objednávky (telefonická, appka, web, z ulice)
- číslo vozidla
- zaplatená suma
- poznámka k objednávke
- adresa nastúpenia
- všetky adresy vystúpenia
- všetky udalosti týkajúce sa objednávky (vytvorenie, priradenie vozidla, pristavenie, nastúpenie, vybavenie cieľa a pod.)
- spôsob autorizácie objednávky
- kompletná trasa vozidla na mape s vyznačenými bodmi týkajúcimi sa objednávky
- hodnotenie objednávky a vodiča klientom
V prípade reklamácie zákazníka si ako prevádzkovateľ vieme pozrieť aj všetky údaje z taxametra - nástupné,
jazdné, stojné, najazdené kilometre v konkrétnych sadzbách a pod. Dané informácie je možné exportovať do Excelu
a sú posielané ako príloha k faktúre.

ŠPIČKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
AUTORIZAČNÉ NÁSTROJE
rozsiahle autorizačné nástroje
Každý registrovaný klient má na výber nasledovné možnosti identifikácie:
- na základe telefónneho čísla - do nášho IS si môže kedykoľvek pridať (aj odstrániť)
ľubovoľné množstvo telefónnych čísel, z ktorých ak zavolá na dispečing, objednávka
bude automaticky priradená k jeho účtu a následne stačí vodiča informovať,
že má dokončiť objednávku na faktúru,
- na základe NFC karty - vieme klientovi vydať neobmedzené množstvo NFC kariet,
ktorými sa môže identifikovať priamo vo vozidle a po identifikácií sa odblokuje
možnosť platby na faktúru,
- vytvorením objednávky priamo cez náš IS (cez web alebo smartfón aplikáciu)
sa automaticky odomkne platba na faktúru, avšak pred vytvorením sa klient musí
prihlásiť prihlasovacím menom a heslom,
- nahlásením autorizačného kódu dispečerovi - v kombinácií s nahlásením názvu
spoločnosti a/alebo mena prepravovanej osoby, dispečer dané informácie overí
a v prípade, že sú v poriadku, odblokuje možnosť platby na faktúru.

Vždy platí, že autorizovaním objednávky jedným
zo spôsobov uvedených vyššie sa automaticky
odblokujú pokročilé spôsoby platby
ako sú faktúra a kredit, avšak klient má vždy
na konci objednávky možnosť zaplatiť aj klasicky
v hotovosti alebo platobnou kartou.
Spôsoby identifikácie je taktiež možné
kombinovať, resp. používať podla potrieb klienta.
Napr. asistentke je možné dať prístup s menom
a heslom na web, aby mohla vytvárať objednávky
elektronicky, riaditeľovo číslo je možné pridať
medzi autorizované a kartičku je možné
dočasne požičať iným osobám.
Je to iba na rozhodnutí klienta.

ŠPIČKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
ĎALŠIE VÝHODY A INFORMÁCIE
prinášame inovatívne riešenia
Disponujeme mobilnými aplikáciami pre smartfóny, prostredníctvom ktorých
si klient vie jednoducho a efektívne privolať vozidlo. Vidí takmer všetky údaje, ktoré
má k dispozícií v našom IS, vrátane vozidla na mape, ako sa k nemu približuje a
taktiež predpokladaný čas príchodu.
Vozidlo si vie objednať po prihlásení aj priamo cez web, kde po zadaní adresy
nastúpenia uvidí všetky údaje, podobne ako pri objednávke cez aplikáciu. V oboch
prípadoch platí, že ak je prihlásený, objednávka môže byť dokončená na faktúru.
V rámci klientského účtu v našom IS si klient môže vytvoriť viacero tzv. podúčtov,
ktoré ako celok tvoria jeho tím. Do tímu si môže pridať ľubovoľné množstvo osôb
pod vlastným prihlasovacím menom a heslom. Každá osoba môže mať
neobmedzené množstvo telefónnych čísel, z ktorých ak zavolá na dispečing,
objednávka sa automaticky priradí k ich kontu. Rovnako môžu mať tieto osoby
vlastné NFC karty.

Ak sa klient rozhodne vytvoriť v systéme tento
tím, k jeho objednávkam sa automaticky priradí
meno a priezvisko danej osoby,
ktorá objednávku vytvorila. Podľa tohto
parametra je možné lepšie filtrovať všetky
objednávky klienta. V IS platí, že osoba,
ktorá je členom tímu klienta si môže cez IS
pozrieť iba svoje objednávky, pričom si klient
ako používateľ hlavného účtu môže pozrieť
všetky.
IS je možné nastaviť tak, aby sa ku každej
objednávke dal zadať vlastný identifikačný kód napríklad účtovné stredisko. Tento kód
sa následne zobrazuje na faktúre, v detailoch
objednávky a v exporte.
IS disponuje nástrojom na výpočet približnej
ceny objednávky, tento nástroj vie klient
kedykoľvek ľubovoľne použiť.

REFERENCIE A ZÁVER
buďme v kontakte

BUĎME V KONTAKTE

info@vbtaxi.eu
+421 911 018 158

TAXI SERVIS a.s.
Páričkova 5
821 08 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47 604 107
IČ-DPH: SK2023986173

+421 2 17 158

Páričkova 5
821 08 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 48 002 356
IČ-DPH: SK2120008506

