
שירות אישי בניהול צי רכב איתוראןONLINEבית ספר       חיסכון

מערכת ניהול יומן רכב 
וניתוח נסיעות חריגות

מניעת שימוש פרטי חורג ברכב החברה והתאמת המיסוי על רכב צמוד לשימוש בפועל בכלי הרכב - 
כלומר תשלום עבור רכב צמוד רק על הנסיעות מחוץ לשעות העבודה, והכרה מלאה בנסיעות לצרכי עבודה.

תשלום המס המיותר עשוי להגיע לכדי מאות עד אלפי שקלים לעובד בכל חודש )תלוי בשווי הרכב( 
ולהצטבר למיליוני שקלים לאורך זמן.

 מצד העובד, מדובר בהטבה משמעותית המתבטאת בתוספת לשכר הנטו - ללא עלות נוספת מצד 
המעביד. באם המעביד מגלם את זקיפת המס, אזי החיסכון הוא אף גדול יותר ומגיע לכיס הארגון.

* הזיכוי הכספי מותנה באישור רשות המסים.

 מערכת ניהול יומן רכב מאפשרת להפוך את כלי הרכב 
 ממקור הוצאה למקור להחזרי מס, על ידי פילוח מדויק ואמין 

של הנסיעות.
מערכת ניהול יומן רכב מספקת דו“ח תקופתי, שמפרט את סך הקילומטרים שעבר הרכב לפי שלוש 

קטגוריות: נסיעות לצרכי עבודה, נסיעות אל העבודה וממנה ונסיעות פנאי. הדיווח מבוצע על ידי נהג הרכב 
בנוחות מרבית, בלחיצת כפתור בלוח מקשים ייעודי, בכל תחילת נסיעה. מנגנון מיוחד מחייב את הנהג לדווח 

אודות אופי הנסיעה לפני כל התנעה של הרכב.
המערכת לניתוח נסיעות חריגות מפלחת את אופי השימוש ברכב בשעות העבודה ולאחריה, מפלחת את 

סך הקילומטרים שעבר כל רכב בחברה ומציגה דיווח בחתך רכב או בחתך נהג. הפילוח מבוסס על נתוני 
מיקום/שעה לאימות הדיווח של הנהג.

ניתן לעבד את הנתונים ולהעבירם ישירות למערכת השכר בארגון על ידי חברת הוצאה מוכרת, המעניקה 
בנוסף ליווי מקצועי ומשפטי ללקוח.
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* שירות יומן הרכב הינו כלי להעברת נתוני הנסיעה בלבד. זקיפת המס בגין רכב צמוד נמצאת באחריות הנישום אל מול רשות המיסים ובכפוף לכל דין



www.ituran.co.il | online@ituran.com | 03-5579129 :טל: 03-5579100 | פקס | ONLINEאיתוראן

חטיבת איתוראןONLINE מציעה מגוון מוצרים ייחודיים וחדשניים לניהול ציי רכב, שנשענים על הבנת הצרכים הייחודיים של הלקוחות. 
פעילות איתוראןONLINE ממוקדת בשיפור פעילות הלקוח בשלושה תחומים: התייעלות, שליטה ובקרה בזמן אמת, המתורגמים לחיסכון כספי עבורך.

מוצרי איתוראןONLINE מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS, המאפשרות איכות איכון גבוהה ופס רחב להעברת נתונים. 
לקוחות איתוראןONLINE נהנים משירות מקיף של מנהל תיק לקוח, מערך הדרכה, מערך תמיכה ומוקד 24/7, שמספק מענה מסביב לשעון.

ONLINEאיתוראן

דיווח מטרת הנסיעה בלחיצת כפתור בלוח מקשים ייעודי המותקן בסביבת הנהג.  •
שמירת הנתונים בחשבון האינטרנט המאובטח של הלקוח באיתוראן עם יכולת אחזור.  •

מנגנון דו“חות מובנה בעל ממשק ידידותי ותצוגה פשוטה הכולל: פילוח תקופתי של הנסיעות בחתך   • 
רכב/נהג המציג את סיווג הנסיעה; שעת התחלה/סיומה; מקום מדויק של תחילתה וסיומה; ק“מ צבור של    

כל נסיעה ועוד.  
אפשרות לממשק ישיר למערכות השכר בארגון וליווי משפטי/מקצועי על ידי חברת הוצאה מוכרת.  •

יחידת איתור GPS/GPRS המותקנת ברכב באופן סמוי המתאימה לשירותי ניהול צי.  •
לוח מקשים ייעודי להעברת הודעות יומן הרכב )נסיעה פרטית/עסקית; מ/אל העבודה( המותקן   • 

בסביבת הנהג.   
יחידת ניתוק התנעה/התראת סירנה )לבחירת הלקוח( לצורך התראה על היעדר בחירת סיווג נסיעה   • 

על ידי המשתמש.  
מערכת אינטרנטית ממוחשבת ומאובטחת להפקת דו“חות נתוני יומן הרכב.   •

אופציה - מנוי לשירותי חברת הוצאה מוכרת לצורך עיבוד הנתונים, העברתם למערכת השכר בארגון    •
וליווי משפטי/מקצועי.  

 דו“ח פילוח אופי השימוש ברכב

* שירות יומן הרכב הינו כלי להעברת נתוני הנסיעה בלבד. זקיפת המס בגין רכב צמוד נמצאת באחריות הנישום אל מול רשות המיסים ובכפוף לכל דין

 לוח שליטה במערכת

תכונות עיקריות

מרכיבי המערכת
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