Autozeek
- elektronisk kjørebok
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Autozeek elektroniske kjørebok gir full kontroll på bilbruken i bedriften, og
automatisk kjørebok til de ansatte i henhold til skattemyndighetenes krav.

Elektronisk kjørebok
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- business in motion
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Prästgårdsgatan 34
SE-431 44 Mölndal
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AUTOZEEK KJØREBOK

AUTOZEEK KJØREBOK

Autozeek registrerer alle start og stoppsteder automatsik med adresse, distanser, tidspunker mm.

Autozeek kjørebok Autozeek er vår elektroniske kjørebok som sikrer at alle bilenes turer automatisk
registreres og genereres i rapporter som er tilpasset krav fra skattemyndighetene på dokumentasjon av
yrkeskjøring.

Månedsrapport pr. bil og ansatt
Co2 og NOx- rapport
Automatisk mailrapport til ansatte hver måned
Kan integreres i Fleetzeek og Routeplan
Personlig POI register (kunder/faste plasser etc.)

Oppfølging og support.
For å sikre våre kunder best mulig utnyttelse av Autozeek fokuserer vi særlig på å yte god opplæring og
support.

Bilpool
Som en del av vår leveranse bistår vi med det formelle rundt innføring, informasjonsmøte med ansattes
representant og bidrar til at implementering skjer etter gjeldende lover og regler (GDPR) og evt. melding til
datatilsynet.

Hvorfor elektronisk kjørebok?
- Fjerne manuel føring av kjørebok
- Alle turer registreres automatisk
- Korrekt kjørebok
- evt. Korrekt beskatning ved privat
bruk
- Redusert skatterisiko for ansatte
- Reduserte kostnader for bedriften
Mange bedrifter har ordninger hvor flere personer benytter samme kjøretøy. Zeekit tilbyr flere måter å registrere en sjåfør slik at sjåførene kan
holde orden på sin egen kjørebok, og bedriften har kontroll på hvem som har kjørt bilen. Sjåførene kan logge på bil med gratisappen som følger
med Autozeek, en iButton-brikke som festes på nøkkelknippet, eller bedriftens/ansattes adgangskort eller annet kort godkjent av Zeekit. I tillegg
kan systemet gi varsling i kjøretøyet via en buzzer hvis det ikke er sjåfør pålogget bilen.
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Ta kontakt for en gjennomgang av løsningen for å kartlegge hvordan Autozeek kan effektivisere din
virksomhet.
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