
Auto-Diesel Marek Perzyński to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku krajowym 
i międzynarodowym. Specjalizuje się w transporcie towarów wymagających specjalistycznej 
wiedzy, uwagi i sprzętu, głównie takich jak papier i makulatura, codziennie obsługując wiodące 
firmy z branży papierniczo-recyklingowej. Auto-Diesel Marek Perzyński wykorzystuje w tym celu 
specjalne naczepy typu Joloda, które zapewniają bezpieczeństwo w przewozie tego typu ładunków. 
Firma jest również wyposażona we własny serwis samochodów ciężarowych i naczep, a także 
serwis mobilny. Wszystko po to, aby terminowo i profesjonalnie obsługiwać klientów.

Nasz zespół tworzy 70 kierowców, w transporcie międzynarodowym dysponujemy 55 ciężarówka-
mi, a 15 w transporcie krajowym. Bezpieczeństwo powierzonych nam towarów jest dla nas prioryte-
tem, co potwierdzają staranne przeglądy techniczne i profesjonalny warsztat. Cenimy zaufanie 
naszych Klientów i kompleksowo realizujemy zlecenia wykorzystując w tym celu specjalistyczne 
naczepy typu Joloda. Stawiamy na kompetentnych kierowców, rozwój i modernizację naszej floty 
a także wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii IT dostarczanych przez Grupę Inelo. 
Dzięki takiemu podejściu nasi Klienci są spokojni o powierzone nam transporty, a my jesteśmy 
w stanie realizować nawet najtrudniejsze zlecenia. 
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TMS Nawigator
TMS Nawigator to przede wszystkim większa kontrola nad działaniami firmy oraz usprawnienie 
pracy spedytorów i dyspozytorów. System umożliwił nam uproszczenie kwestii związanych z rozli-
czaniem zleceń i wystawianiem faktur, a także pogłębił wykonywaną przez nas analizę kosztów 
floty. Usprawnienie komunikacji z kierowcami oraz szybki dostęp do kluczowych informacji o wyko-
nywanych przewozach pozwala nam jeszcze lepiej świadczyć usługi dla naszych klientów, co 
niezmiennie pozostaje naszym priorytetem.

OCRK Premium
Jednym z filarów bezpieczeństwa firmy jest działanie w zgodzie z przepisami. To właśnie dlatego 
zdecydowaliśmy się powierzyć rozliczanie czasu pracy ekspertom z OCRK. Jesteśmy bardzo zado-
woleni z tej współpracy – zespół OCRK tworzą doświadczeni specjaliści, którzy zapewniają nie tylko 
prawidłowe rozliczanie kierowców, ale także optymalizację wszelkich związanych z tym procesów, 
co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie wydatków, jak i oszczędność czasu.

GBox Assist
Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, ponieważ dbamy o to, aby zapewniać odpowiednią ela-
styczność i indywidualne podejście do każdego naszego klienta oraz każdego zlecenia, które otrzy-
mujemy. Korzystanie z GBox Assist pozwala nam na lepsze planowanie i optymalizację tras, co z 
kolei przekłada się na oszczędność czasu i kosztów (między innymi dzięki obniżeniu zużycia paliwa 
oraz liczby pustych kilometrów). Urządzenie umożliwia bieżący monitoring floty oraz analizę stylu 
jazdy kierowców. Te wszystkie funkcjonalności sprawiają, nasze usługi są bardziej efektywne, a my 
zyskujemy większą kontrolę nad realizacją zleceń, co jest szczególnie istotne w specjalistycznym 
transporcie, którego się podejmujemy.

4Trans
Dzięki 4Trans możemy w sprawny i wygodny sposób zarządzać firmą oraz analizować czas pracy 
naszych kierowców. 4Trans umożliwia obliczanie premii, wysokości diet i ryczałtów za noclegi, a 
także weryfikację ewentualnych manipulacji przy danych z tachografów. Program jest istotnym 
wsparciem w pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi służb kontrolnych. Dużą 
zaletą jest również integracja z systemem GBox. 

Zastosowane rozwiązania

Polecamy rozwiązania technologiczne 
Grupy Inelo wszystkim firmom, które 
podobnie jak my dążą do usprawnienia 
procesów transportu przy zachowaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa. 


