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Charakter kontrol skladového financování od Cebia 

• Fyzický dohled nad financovanými vozidly v dealerské síti

• Četnost kontrol si určuje objednavatel dle vlastních RISK pravidel

• Kontroly provádějí vyškolení znalci s dlouholetou praxí, majetkově nijak 

nepropojení s kontrolovanými subjekty 

• On-line systém umožňuje objednavateli reálný náhled na právě 

probíhající kontrolu

• Výsledková data včetně fotodokumentace  jsou přizpůsobena datové 

struktuře a potřebám objednavatele

• Důsledné výstupní kontroly a plná zodpovědnost Cebia za předané 

výsledky

• Tržní ocenění vozidel (rizika) podle znaleckých standardů

• SW nástroj pro mimořádnou okamžitou kontrolu „podezřelých“ vozidel



Rozsah kontroly v systému Cebia AUDIT

• Ztotožnění vozidla dle VIN

• Fotodokumentace vozidla

• Kontrola a fotodokumentace poškození

• Kontrola stavu tachometru

• U nepřítomných vozidel kontrola a převzetí předávacích protokolů

• Kontrola pojištění

• Kontrola deponovaných technických průkazů

• Kontrola na všech pobočkách, výstavních plochách a u třetích stran

Volitelně:

• Ocenění opravy poškození

• Ocenění tržní ceny vozidla



Automatická upozornění na riziková zjištění

• Dlouhodobá a opakovaná nepřítomnost vozidla

• Nadměrné užívání vozidla

• Podezření na manipulaci s tachometrem

• Poškození vozidla

• Nepřítomné vozidlo bez řádného protokolu

• Podezřelé ubývání majetku v prostorách dealera

• Provozovna uzavřena v obvyklé pracovní době

Doplňkové služby

• Zajištění vozidel u dealera v úpadku

• Odvoz odtahovým vozidlem či kamionem

• Uskladnění na hlídaném parkovišti

• Ocenění tržní cenou dle znaleckých standardů



Typy kontrol v systému Cebia AUDIT

• Každá varianta je vhodná na jiný typ auditu

• Rozhraní pro leasingovou společnost (způsob předávání výsledků) 

zůstává vždy stejné

• Všechny varianty jsou transparentní a splňují podmínky „risk 

managementu“

• ON-LINE AUDIT standardní varianta, umožňuje v rizikových případech 

do procesu kontroly zasáhnout v reálném čase, výrazně zkrácený čas 

mezi ukončením auditu, výstupní kontrolou a předáním výsledků 

• SELF AUDIT ideální bezpečný a prokazatelný nástroj pro okamžitou 

kontrolu „sporného“ vozidla kdekoli v prostorech dealera 

• OFF-LINE AUDIT variantou optimální pro velké audity nad 250 

kontrolovaných vozidel



Systém ON-LINE AUDIT

• Celý proces probíhá elektronicky (žádné papíry)

• Okamžitá kontrola úplnosti (upozornění na chybějící záznamy)

• Analýza “metadat“ fotodokumentace (GPS, datum a čas vytvoření) 

• Okamžitá sumarizace a tisk přehledu

• Elektronické podpisy

• Rychlé reakce na vzniklé problémy např. editace přehledu vozidel 

těsně před auditem

• Objednatel může sledovat audit 

v reálném čase



SELF-AUDIT    bezpečný nástroj rychlé kontroly rizika

• Požadovaný audit provádí sám technik dealera

• Vlastnosti pořízené dokumentace a dat kontroluje aplikace AUDIT    

(nástroje pro ověření pravosti fotodokumentace) 

• Objednatel ušetří náklady za audity

• Objednatel může požadovat audit kdykoli a třeba jen na vybraná 

vozidla  

• Výsledek do 30 minut !!



Jak funguje SELF-AUDIT

• Jednorázové přístupové oprávnění

• Intuitivní ovládání, dealer se nemusí učit žádnou složitou obsluhu

• On-line kontrola průběhu dispečinkem Cebia

• Originalita fotek ověřována prostřednictvím „metadat“ fotografií a 

certifikátem Cebia s jednoznačným kódem auditu nebo čárovým 

kódem či QR kódem



Struktura informačního systému Cebia pro audity

AUDITOR (SELF AUDITOR) –

pracovní on-line aplikace pro 

zpracování výsledků

LEASINGOVÁ SPOLEČNOST   –

www internetová informační aplikace 

LEASINGOVÁ SPOLEČNOST   –

datová komunikace s dispečinkem 

Cebia (objednávky, výsledky)

Zabezpečená síť 

Cebia

Dispečink Cebia – příjem 

objednávek, logistika auditů, 

výstupní kontrola výsledků

SQL 

datové 

servery

OBD telematická jednotka 

pro SELF-AUDIT



ON-LINE AUDIT: Přístup pro leasingovou společnost

1. Automatický e-mail 

odpovědné osobě 

leasingové společnosti v 

okamžiku zahájení auditu 

u prodejce s dočasným 

www-odkazem do 

náhledu auditu:  

2. Čas a pozice zahájení 

auditu, zobrazení v 

mapách.

3. Průběžná aktualizace 

náhledu na uložené 

informace (data, 

fotodokumentace)



ON-LINE AUDIT: Přístup pro leasingovou společnost

1. Vždy poslední 2 

aktualizované záznamy na 

hlavní straně náhledu 

auditu:  

2. Každý snímek má 

datum pořízení a 

souřadnice s proklikem

do mapy

3. Upozornění na změnu 

provedenou auditorem s 

vyvoláním aktualizace



ON-LINE AUDIT: Přístup pro leasingovou společnost

Možnost zaměření na vozidla podle „prozatím“ uložené verze výsledku:  



ON-LINE AUDIT: Přístup pro leasingovou společnost

Detail vybraného vozidla:  



REFERENCE systému ON-LINE AUDIT Cebia

ON-LINE AUDIT + SELF-AUDIT:

ON-LINE AUDIT pro operativní leasing:
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VYZKOUŠEJTE SLUŽBY

Chtěli byste služby otestovat?

Potencionálním partnerům z řad značkových i neznačkových leasingových a 

finančních společností nabízíme možnost si služby ZDARMA VYZKOUŠET:

- 2-3 zakázky, celkem 30 vozidel, kdekoli na území ČR

- Zřízení on-line náhledu na průběh auditu a zkontrolované výsledky

- Kompletní zpracování a dodání výsledků včetně fotodokumentace a kopií 

předávacích protokolů

- Možnost testu selfauditu

KONTAKT:

Cebia, spol. s r.o.

Vyskočilova 1461/2a,140 00 Praha 4

Tel: 222 207 777  e-mail: audit@cebia.cz


