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Mobilitatea ca serviciu

O soluție software completă de management de 
flote de mașini care te va ajuta la creșterea 
eficienței afacerii.

Movium este un furnizor de soluții de tipul mobilitatea ca 
serviciu. Platforma permite astfel operatorilor de flote, mici și de 
dimensiune medie, companiilor mari și clienților din sectorul 
public să își digitalizeze și să își dezvolte rapid o soluție 
personalizată de mobilitate. Oferim o soluție puternică, flexibilă 
și scalabilă. Cu Movium este ușor să monitorizezi, controlezi și 
împarți operațiunile specifice managementului de flote. 

Movium este o platformă de mobilitate ca serviciu stocată în 
cloud și folosește ultimele tehnologii apărute pe piață. Oferim 
servicii pentru car sharing corporate, free floating car sharing și 
soluții software pentru managementul de flote.

Înregistrează, analizează și procesează datele 
telematice ale flotei tale într-o singură 
platformă.



Soluție pentru 
managementul de flote
Movium este o soluție corporate completă de mobilitate concepută pentru a urmări în timp real 
flotele. Platforma poate fi folosită pentru orice tip de vehicule: mașini, biciclete sau trotinete electrice. 

Ai acces la date precise despre flota ta: locație în timp real, nivelul combustibilului, viteză, istoric 
călătorii, kilometraj, status igniție și multe altele. 

O privire de ansamblu a tuturor activelor este disponibilă în format Google Maps în dashboard. 
Rapoartele conțin date zilnice care evidențiază ceea ce e important pentru afacerea ta.



Pentru o organizare eficientă a 
echipei, utilizatorii se pot organiza 
în Grupuri și seta diferite roluri și 
permisiuni pentru fiecare grup. 

Atunci când inviți un utilizator în 
platformă prin adresa de email 
într-un grup specific acel utilizator 
primește automat acces la toate 
flotele care aparțin acelui grup. De 
asemenea, utilizatorul moștenește 
aceleași permisiuni setate pentru 
întregul grup. 

Rolurile și permisiunile pot fi 
oferite și per utilizator, pentru 
Guests sau angajați care au 
nevoie să monitorizeze activitatea 
flotei, dar nu au un rol de 
management în echipă. 

Tipuri de roluri: 

• Administrator 
• Manager de flotă 
• Utilizator car sharing 
• Guest 
• Orice alte tipuri de roluri 

personalizate de care are 
nevoie organizația

Conturi și roluri



Reporting dashboard & analytics
Google Maps se află în 
centrul dashboardului 
de raportare pentru a 
avea oricând acces 
rapid, în timp real, la 
datele referitoare la 
performanța flotelor.

Rapoarte 
Raportarea detaliată se concentrează pe tot ce ai 
nevoie să cunoști despre flota ta sau un anumit vehicul: 

● Foaie de parcurs 
● Raport de staționare 
● Fișă de activitate zilnică 
● Istoric rute 
● Istoric alocări mașini 

Prezentarea Sumarului de Raportare permite oricărui 
manager de flotă să urmărească KPI-rile afacerii și să 
urmărească trendurile pe o anumită perioadă.

Dashboard Raportare - 
Prezentare sumar date analitice



Movium este o soluție ușor de folosit pentru 
sharing-ul vehiculelor, al cărui puncte forte 
este oferirea controlului total al flotei. 
Puteți administra toate operațiunile din 
dashboard direct din browser sau de pe orice 
tip de dispozitiv mobil, în deplină siguranță. 
Aveți astfel flexibilitatea de a urmări și 
controla toate vehiculele de oriunde vă aflați, 
oricând doriți. 

Aplicația noastră mobilă modernă de car 
sharing permite șoferului să deschidă/
închidă mașina, să înceapă și să sfârșească o 
călătorie, să noteze experiența și să facă 
rezervări pentru a plănui călătorii în avans. 

Accesul fără cheie la serviciile de car 
sharing este unul dintre cele mai apreciate 
beneficii de către utilizatori. 
Toate aceste funcționalități sunt de 
asemenea disponibile pentru managerii de 
flote în soluția noastră web de management 
al flotelor. 

Proces de înregistrare facil 
Procesul de întregistrare al utilizatorului este 
simplu și eficient, este un proces în proporție 
de 95% automatizat care câștigă timp 
echipei tale pentru ce este cu adevărat 
important: asistență pentru clienți pentru 
situații în care este necesară o soluție 
personalizată sau asistență în cazuri de 
urgență. 
Fiecare pas din procesul de înregistrare al 
utilizatorului este urmat de o validare, astfel 
toate datele sunt în procesate în siguranță. 

Detalii Sistem de Plată 
● Vânzările sunt generate automat la 
finalizarea fiecărei călătorii a utilizatorului și 
conține informații legate de plata serviciului 
● Facturile sunt generate automat în 
momentul închiderii cursei 
● Profilele de plată ale utilizatorilor 
(personale sau de companie) sunt selectate 
înainte de începerea unei curse 
● Integrare procesator de plăți: puteți alege 
furnizorul preferat

Platformă de mobilitate tip shared



Din ce în ce mai multe companii preferă 
o soluție flexibilă de mobilitate pentru 
angajați. Cu Movium poți digitaliza 
managementul și serviciile pe care le 
oferă compania ta și monitoriza 
reducerea costurilor.

Corporate mobility solution

Beneficiile Car Sharingului Corporate 
• Toate costurile sunt vizibile în platforma noastră și 

oferim monitorizare per user și per departament 
• Rapoartele pot fi personalizate în funcție de cerințele 

clientului 
• Ajută-i pe angajații tăi să fie mai mulțumiți de locul de 

muncă prin a îi motiva să aibă un comportament care 
ajută natura, în timp ce își reduc costurile lunare; să 
aleagă vehiculele prin deschiderea aplicației mobile și 
să le returneze flotei companiei prin închiderea cursei 
direct din aplicație 

• Câștigă mai multe spații de parcare datorită faptului că 
angajații folosesc mașinile personale mai puțin 

• Încurajează-i pe angajați să folosească flota companiei 
în funcție de nevoie pentru a reduce timpii de 
staționare 

• Rapoarte și detalii specifice legate de folosirea 
vehiculelor 

• Utilizatori - managementul angajaților și istoricul rutelor 
• Hartă - managementul ariilor operaționale 
• Rezervări - monitorizarea rezervărilor vehiculelor, 

rezervarea vehiculelor pentru întreaga flotă



Date istorice pentru 
activele tale

Administrare puncte 
de interes

Monitorizare vehicule  
în timp real

Sumar platformă Movium

Utilizarea vehiculului: 
productivitate și costuri

Roluri și 
permisiuni

Sistem de alerte 
personalizat

Date despre viteza atinsă de 
vehicule pentru a înțelege 
comportamentul șoferilor

Sharing de vehicule 
în deplină siguranță

Consum combustibil: 
costuri și tendințe

Istoric călătorii 
pentru vehicule

Costuri vehicule  
și flotă

Date analitice detaliate pentru 
călătoriile utilizatorilor



Monitorizează și urmărește toate vehiculele 
în timp real cu soluția noastră, în cloud, și 
cu Movium Drive, aplicația noastră mobilă. 
Software-ul nostru stochează datele 
vehiculelor în deplină siguranță, platforma 
fiind creată la cele mai înalte standarde de 
securitate. 
Oferim date detaliate și centrate pe vehicul, 
pentru ca tu să fii mereu cu un pas înainte 
atunci când e nevoie să iei decizii pentru 
îmbunătățirea afacerii tale. 
• Acces la rapoarte care cuprind date 

despre costuri, consum, locație, utilizare, 
istoric călătorii și multe altele - instant 
de pe computer, smartphone sau tabletă 

• Alege propria soluție de stocare în cloud 
• Platforma se poate conecta la orice tip 

de device de monitorizare

Monitorizare Control
Movium ajută managerii să aibă control 
asupra flotelor, atât din perspectiva de 
management, cât și din cea de sharing. 
• Documentele vehiculelor și ale șoferilor 

sunt stocate direct în platformă 
• Închide/Deschide vehiculele din aplicația 

mobilă sau din dashboard-ul Movium 
• În Movium poți asocia grupuri specifice, 

organizații și șoferi unui anumit vehicul 
sau unei anumite flote



• Oferă acces vehiculelor tale într-un 
mod sigur cu ajutorul soluției noastre 
de Management de Flote sau 
folosește platforma noastră de 
sharing pentru vehicule 

• Împarte vehiculele tale cu angajații 
sau clienții, prin setarea de diferite 
roluri și permisiuni 

• Călătorii utilizatori - află detalii 
importante despre modul în care au 
loc călătoriile cu vehiculele, precum 
distanța, kilometrajul, timpii de 
staționare, viteza sau alte incidente 
pe care ai ales să le monitorizezi din 
cadrul centrului de notificări 

• Rezervarea vehiculelor de către 
utilizatori este o funcție excelentă 
pentru plănuirea în avans a 
călătoriilor și se poate realiza din 
aplicația mobilă Movium Drive 

• Rapoartele afacerii pot fi arătate 
întregii echipe pentru a știi mereu 
diagnosticul companiei: tendințe, 
costuri și o privire de ansamblu 
asupra companiei. Cu acest scop se 
pot folosi atât rapoartele deja 
existente în platformă, cât și 
rapoarte personalizate bazate pe 
proprii indicatori de performanță. 

• Toți utilizatorii pot folosi serviciile de 
mobilitate shared cu ajutorul Movium 
Drive, o aplicație mobilă ușor de 
folosit, care permite fiecărui 
utilizator să își creeze un cont, să 
adauge documentele necesare (carte 
de identitate sau permis auto și 
cardul bancar), să găsească cel mai 
apropiat vehicul pe hartă, să 
deschidă vehiculul direct din 
aplicație, să conducă și să încheie 
călătoria în deplină siguranță. Ultimul 
pas este votarea întregii experiențe.

Share
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