
Partner Biznesowy  
Grupy Inelo Beskidzka Koniczynka – prężnie rozwijająca się firma, działająca na 

terenie Polski, a także poza granicami kraju (Niemcy, Włoch, Holandia, 
Belgia oraz Anglia), której działalność rozpoczęła się w 2003 roku.  

Lata obecności na rynku pozwoliły przedsiębiorstwu z Bielska-Białej 
zdobyć cenne doświadczenie, które dzisiaj owocuje profesjonalną 

obsługą kontrahentów na najwyższym poziomie.

Poznaj Beskidzką Koniczynkę

Naszym celem jest jak najlepsza obsługa zleceń – gwarantujemy Klientom szybkie i sprawne dostarczenie 
ładunku w wyznaczone miejsce. Aby realizować postawione sobie cele, współpracujemy jedynie  

z doświadczonymi i sprawdzonymi kontrahentami, którzy mogą nam zapewnić usługi i produkty na najwyższym 
poziomie. Grupa Inelo należy do grona takich partnerów biznesowych. To właśnie automatyzacja procesów  

w połączeniu z oprogramowaniem do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców 4Trans, ma kluczowy wpływ 
na optymalizację pracy w firmie w transportowej.

Dawid Jędrzejko, Prezes Zarządu Beskidzka Koniczynka

Beskidzka Koniczynka poleca rozwiązania Grupy Inelo wszystkim tym,  
którzy poszukują efektywnych i sprawdzonych rozwiązań.

Urządzenie GBox jest idealnym 
uzupełnieniem naszej floty ciężarówek.  

Dzięki rozwiązaniu oferowanemu 
przez Inelo, mamy kontrolę nad 

naszymi pojazdami poprzez śledzenie 
ich aktualnego położenia. Ponadto 

możemy monitorować styl jazdy 
kierowców, a także to, czy poruszają się 

po wyznaczonej trasie. Istotną zaletą 
GBox jest usługa TACHO Zdalnie, za 
pomocą której bezpośrednio z kabiny 
pojazdu odbywa się zdalne pobieranie 
danych z tachografu i karty kierowcy, 

co niweluje konieczność włożenia 
karty przedsiębiorstwa do tachografu. 

Usługa TACHO Zdalnie pozwala również 
wyeliminować puste przebiegi, a także 

uniknąć kar wynikających z niespełnienia 
ustawowego obowiązku związanego z 

pobieraniem danych.

Oprogramowanie 4Trans jest 
rozwiązaniem, które pozwala w 

nowoczesny sposób zarządzać firmą 
transportową poprzez kontrolowanie 
i rozliczanie czasu pracy kierowców. 

Szybsza i wygodniejsza praca, 
integracja z systemem GBox, to 

nie jedyne aspekty, przemawiające 
za wyborem programu, którego 
dostawcą jest Inelo. Pracując na 
oprogramowaniu 4Trans mamy 
pewność, że działamy zgodnie   
z obowiązującymi przepisami,   

a tym samym stajemy się pierwszym 
wyborem wśród obecnych i przyszłych 

Klientów, którzy cenią sobie 
współpracę z firmami zaliczanymi  

do liderów rynku.
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System klasy TMS jest niezbędnym 
narzędziem pomagającym w sprawnym 

 i efektywnym zarządzaniu 
procesami w firmie transportowej. 
Dzięki wdrożeniu Transportation 

Management System mamy bieżący 
obraz przedsiębiorstwa  

w kilku strefach: kosztowej, 
sprzedażowej, ilości zleceń, wydajności 

wykorzystania samochodów, 
zarządzania warsztatem, magazynem, 
windykacji oraz zarządzania klientami 

i podwykonawcami. W ten sposób 
na podstawie otrzymanych danych 

podejmujemy wiele istotnych decyzji, 
ale przede wszystkim jesteśmy w 
stanie w pełni usystematyzować i 

zobaczyć strukturę kosztów.  

http://www.beskidzkakoniczynka.com.pl/
www.inelo.pl
https://inelo.pl/
https://www.ocrk.pl/
www.gbox.pl

