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SZKOLENIA I KURSY
Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie przepisów dotyczących przewozów drogowych. Do realizacji szkoleń wykorzystujemy
nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Dysponujemy salą wykładową w centrum miasta.
Szkolenia prowadzimy również w siedzibie przedsiębiorstw transportowych.

KURSY DLA KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB
Prowadzimy kursy dla kierowców zawodowych wymagane na podstawie ustawy o transporcie drogowym – te same, które organizowane są
przez WORD.
Po zakończeniu kursu wydajemy zaświadczenia. Kurs podstawowy trwa 5 dni, kurs uzupełniający trwa 2 dni.

KURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Kurs dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych w zakresie wykonywania krajowego oraz
międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy. Jednym z warunków udzielenia przedsiębiorcy licencji jest posiadanie Certyfikatu
Kompetencji Zawodowych.

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW - CZAS PRACY KIEROWCÓW
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z czasem pracy kierowcy, zasady przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw
i odpoczynków ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w regulacjach unijnych - rozporządzenie Rady (WE)
561/2006 oraz w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców. Kierowcy uczą się również prawidłowego wypełniania dokumentacji oraz zasad
obsługi tachografów analogowych i cyfrowych. Otrzymują również niezbędna wiedzę w zakresie właściwego wypełniania swoich obowiązków
oraz posiadania wymaganej dokumentacji w czasie kontroli drogowych.

SZKOLENIA Z OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z nowym systemem tachografu cyfrowego - DTCO. Kierowcy uczą się właściwej obsługi
urządzenia, praktycznych zasad wykorzystania TC w codziennej pracy, poznają zasady pobierania, odczytywania i archiwizowania danych,
a także sporządzania wydruków. W czasie szkolenia wykorzystujemy symulator tachografu cyfrowego.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU – TECHNIKI MOCOWANIA ŁADUNKÓW
W czasie szkolenia przekazywana jest wiedza z zakresu zasad właściwego załadunku pojazdów i zabezpieczenia ładunków. Omawiane są
zasady doboru metod i systemów zabezpieczenia ładunków w zależności od warunków przewozu, a także szybkie i nieskomplikowane
systemy wyliczania ilości środków mocujących przy uwzględnieniu zasad dobrej praktyki i ekonomii. Obowiązki uczestników przewozu
(załadowcy, przewoźnika i kierowcy). Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru podczas transportu podział
odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej pomiędzy poszczególnych uczestników procesu przewozu.

DORADZTWO I AUDYT
DORADZTWO
Świadczymy usługi doradztwa w szerokim zakresie dotyczącym transportu drogowego osób i rzeczy, również w zakresie prowadzenia
dokumentacji kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w zakresie doboru oprogramowania i osprzętu niezbędnych do analizy
czasu pracy kierowców i obsługi systemu tachografów cyfrowych TC.
Prowadzimy usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z kontrolami drogowymi wykonywanymi przez uprawnione służby kontrolne na
terenie kraju i europy. Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej.

AUDYT
Prowadzimy kontrole wewnętrzne sprawdzając i analizując kompletność oraz zgodność
z prawem prowadzonej dokumentacji mając na celu zlokalizowanie i wskazanie nieprawidłowości
i uchybień, a także usunięcie maksymalnie wielu podstaw do nałożenia kary przez organy
kontrolne i tym samym przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli ITD, PIP.

DOKUMENTACJA KIEROWCÓW
Prowadzimy elektroniczną analizę danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych.
Prowadzimy pełną dokumentację kierowców wymaganą na podstawie przepisów prawa
w tym także ewidencję czasu pracy kierowców.
Pobieramy i archiwizujemy dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY
ROZLICZENIA PODATKOWE
Zapewniamy firmom kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie księgowości
– prowadzimy księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje
ryczałtowe, rejestry VAT, ewidencję środków trwałych i wyposażenia;
– sporządzamy deklaracje podatkowe, dokumentację i rozliczenia z ZUS.

DYSTRYBUCJA
SYSTEM KOMPUTEROWY DO ANALIZY CZASU PRACY KIEROWCÓW
Jesteśmy partnerem firmy INFOLAB i dystrybutorem
programów TachoSpeed. Wdrażamy w przedsiębiorstwach
system komputerowy - oprogramowanie i oprzyrządowanie
do analizy czasu pracy kierowców na podstawie danych z kart
tachograficznych – wykresówek i danych z kart kierowców
oraz tachografów cyfrowych TC.
Prowadzimy niezbędne szkolenia pracowników w zakresie
obsługi oprogramowania.

SYSTEM KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE FLOTĄ I SPEDYCJĄ
PasCom Transport II

Jesteśmy partnerem firmy PasCom i dystrybutorem programów Flota i Transport.
Wdrażane w przedsiębiorstwach oprogramowanie jest profesjonalnym narzędziem wspomagającym
zarządzanie flotą samochodów. Pomaga w prowadzeniu nadzoru nad eksploatacją samochodów
i umożliwia wszechstronną analizę kosztów, a także pozwala kompleksowo nadzorować cały proces
przygotowania, realizacji i rozliczenia usługi transportowo-spedycyjnej – od przygotowania
i wysłania oferty do ewentualnych działań windykacyjnych.

SPRZEDAŻ
SPRZEDAŻ
Prowadzimy sprzedaż czytników do kart i tachografów cyfrowych, a także winiet - kart opłat
za przejazd po drogach krajowych, wykresówek i papieru do TC oraz wydawnictw
o tematyce transportowej.
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