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AK-sped – nowoczesna firma transportowa, która działalność 
rozpoczęła 25 lat temu. Z dumą dostarcza usługi najbardziej 

wymagającym Klientom, w tym wielu międzynarodowym liderom  
w swoich branżach. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, której trzon 
tworzą doświadczeni kierowcy, a także odważnemu stawianiu na 

nowoczesne rozwiązania technologiczne, bez żadnych kompleksów 
rywalizuje z firmami z całej Europy.

Poznaj AK-SPED

Aktualnie nie sposób nie oprzeć swoich działań na nowoczesnej technologii. Jest to jedyna i właściwa 
droga, jeżeli chce się prowadzić firmę transportową w sposób ekonomiczny, zrównoważony, a przede 

wszystkim profesjonalny. GBox Assist jest przykładem urządzenia, które wpisuje się w nurt tak zarządzanego 
przedsiębiorstwa, a to wszytko dzięki wsparciu procesów logistycznych na linii biuro-kierowca. Uzupełnieniem 

jest współpraca z OCRK, która pozwala nam być spokojnym o kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy 
naszych kierowców.  

Stworzenie odpowiedniego zaplecza biznesowego stanowi podstawę dobrze prowadzonego 
przedsiębiorstwa transportowego. Wzajemne zaufanie bezpośrednio wpływa  

na bezpieczeństwo, a także dalszy rozwój.  Dlatego też polecamy Grupę Inelo tym,  
którzy chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań, pozwalających zoptymalizować  

procesy wewnątrzfirmowe.

Współpracujemy jedynie z rzetelnymi i wiarygodnymi 
partnerami biznesowymi, dlatego podjęliśmy decyzję  

o powierzeniu części zadań ekspertom z OCRK. W obliczu 
zawiłych przepisów, dotyczących czasu pracy kierowców  

i ich rozliczania, trzeba posiadać specjalistyczną wiedzę na 
ten temat. Ponadto mając na uwadze ilość kierowców, którą 

zatrudniamy zdajemy sobie sprawę z nakładu pracy, który 
bezpośrednio wiąże się z zrealizowaniem zadań zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Według nas eksperci OCRK 
to zespół doświadczonych ludzi, gwarantujących otrzymanie 

poprawnych i wnikliwych analiz wraz z rozliczeniami  
czasu pracy. 

OCRK

GBox Assist to przede wszystkim  lokalizacja i wspieranie 
procesów logistycznych na linii biuro-kierowca. Ponadto 
wzajemny przepływ informacji w czasie rzeczywistym, 

umożliwia szybką i sprawną reakcję na ewentualne 
problemy oraz zagrożenia podczas realizacji transportu. 
System GBox Assist nie tylko pozwala obniżyć koszty 
zużycia paliwa, ale również bezpośrednio wpisuje się  
w misję dbania o środowisko. Jest to możliwe dzięki 

kontroli, czy kierowca porusza się po wyznaczonej trasie,  
a także monitorowaniu stylu jego jazdy. Zdecydowanie 

GBox Assist stanowi przykład nowoczesnego rozwiązania, 
bez którego trudno być liderem na rynku transportowym.

GBOx ASSISt
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