
для бізнесу



Рухаючи світ, ми створюємо 
нові можливості





3M
 Країн
67

Водіїв

Ми у світі

600+
 Міст

15M
Поїздок щодня



Добре 
знайомий Uber, 
але тепер для 
бізнесу

Acme Corp.

for Acme Co



1M+
Компаній по 
всьому світі

65K+
Корпоративних 

пасажирів

Бізнес клієнти



Ідеально для 
співробітників
Легкі витрати

Подорожуючі більше не повинні подавати чеки, 
використовуйте коди витрат.

Один глобальний додаток

Мандрівники можуть користуватися тим самим 
додатком Uber по всьому світу, не турбуючись 
про мовні чи валютні бар'єри.

Безпека та підтримка

Підтримка Uber доступна цілодобово, а наша 
технологія безпеки допомагає забезпечити 
спокій про ваших співробітників чи клієнтів.



Контроль переміщення
Керуйте доступом співробітників, 
програмами, виставленням 
рахунків тощо - все з однієї 
інформаційної панелі.

Аналіз та оптимізація
Гнучкі налаштування для будь-яких звітів. 
Детальна та зрозуміла аналітика для 
покращення ефективності.

Зручність та автоматизація
Експорт даних та щомісячна бухгалтерська 
звітність.

Легке управління
Контролюйте корпоративну логістику як вам зручно.



Щоденна підтримка 
та сервіс
Наші партнери допоможуть вам у 
налаштуванні та забезпечать щоденну 
підтримку у будь-яких питаннях.



Керуйте обліковим 
записом
Переглядайте відомості про всі поїздки, 
керуйте розрахунками й налаштовуйте 
варіанти поїздок для ваших працівників і 
клієнтів.

Здійснюйте поїздки
Ваші працівники та клієнти можуть 
замовляти поїздки в додатку Uber, які 
оплачуються безпосередньо за 
допомогою облікового запису вашої 
компанії.

Дбайте про клієнтів
Ваша команда зможе замовляти поїздки 
для ваших клієнтів.

Як це працює
Ось як Uber для бізнесу дає змогу вашій компанії рухатися вперед



Додавайте, редагуйте або 
видаляйте нових співробітників 
за допомогою CSV файлів, 
швидко та зручно..

Залучіть всю 
команду



Налаштовуйте та контролюйте 
відділи окремо.
 
Для кожної групи ви можете 
окремо налаштувати 
маршрути, бюджет, клас авто 
та час виклику. 

Створюйте різні групи 
співробітників



Делегуйте повноваження 

Ви можете назначити додаткових 
адміністраторів для кращого 
контролю. 

Дані платіжної системи 
залишаються лише під вашим 
контролем.



Додатковий контроль

Запровадьте коди витрат, щоб запобігти 
неправильному використанню

Коди можуть вводитись вручну, бути не 
обов’язковими або вимикатися для різних 
випадків.

Можлива інтеграція з існуючими кодами 
витрат через SFTP



Переглядайте тривалість, 
місцезнаходження, клас авто і 
загальну суму витрат для 
кожної поїздки Uber. 

Створюйте звіти і аналізуйте 
відомості про всі поїздки на 
єдиній інформаційній панелі.

Прозорість та зрозумілість



Технології, які допомагають 
контролювати 

Призначення поїздки 
Запитуйте більше інформації про конкретні 
поїздки.

Огляд квитанції менеджера 
Призначте членів команди, щоб вони 
отримували щотижневі підсумки поїздок Uber 
прямо у свою скриньку.



Ваші співробітники можуть 
використовувати один додаток 
для робочих і приватних поїздок.

Тип оплати можна змінити лише в 
один клік.

Один додаток - різні завдання



Групові поїздки
Потрібно доставити групу людей у свій офіс або 
заклад? Замовляйте кілька поїздок з Uber за 
різними адресами лише одним дотиком.

Немає додатку? Жодних 
проблем!
Навіть якщо у ваших клієнтів немає додатку Uber, ви 
можете замовити для них поїздку, а водій подбає 
про все інше.

Сервіс для ваших клієнтів

Піклуйтесь про своїх клієнтів
Ви та ваша команда зможете стежити за перебігом 
поїздок і дізнаватися, коли клієнти прибудуть у місце 
призначення.



Оплата

Обирайте зручний спосіб оплати.

Для українських компаній доступні 
депозитна система або післяоплата.



Партнери

Наші партнери допоможуть вам з такими 
питаннями:

- налаштування аккаунту
- проведення платежів
- складання актів виконаних робіт
- ведення звітних документів 

За надані послуги партнер може 
стягувати додаткову комісію.



Процес підключення
Як завжди, все просто)

Укладання договору з 
партнером

Створення та налаштування 
аккаунту

Перша 
поїздка 



Середній час пошуку авто 
у центрі міста в робочі 
години

Впевненість

Завдяки найбільшій 
кількості водіїв та якісному 
сервісу ми подбаємо про 
ваших співробітників та 
клієнтів... 

у будь-якій ситуації.
*7 сек.



Саме час для нових можливостей


