
Bemutató



Kik vagyunk….
A RT5 Taxi Holding Kft. jogelődeit, az 1980-as években alapították, sok munkatársunk több

mint 20-30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A RT5 Taxi Holding Kft a korábbi Rádió Taxi és Tele 5 Taxi, jogutódjaként 2010. szeptember

24-én kezdte meg operatív működését. Társaságunk jelenleg mintegy 700 gépkocsi felett

diszponál és közel 900 fő megélhetését biztosítja.

A RT5 Taxi nemcsak Budapest egyik legnagyobb, de 2009-ben és 2010-ben, a Bull

Magyarországgal, az T-Csoportal és vezető telekommunikációs partnereinkkel közösen

fejlesztett és bevezetett megoldásainknak köszönhetően, technikai-technológiai hátterét

tekintve legmodernebb taxi társasága is.

Havi körülbelül 140 ezer fuvart teljesítünk, vállalati/szervezeti ügyfeleink között vannak jó

nevű, jelentős méretű multinacionális és közpénzből működő gazdasági társaságok,

önkormányzati és állami szervezetek



RT5 taxi és a fenntarthatóság

• Etikai kódex minden egyes munkavállalóra nézve iránymutató . Ennek betartásáról
gondoskodik az Etikai Bizottság

• Új vállalatirányítási rendszer (környezetvédelem és innováció a cég filozófiája)

• Környezetünk megóvása érdekében vállalatunk fejlesztéseként, nemcsak cégünk
papírfogyasztása csökkent 70%-kal, de a közel 750 partnerünké is.

• Papír alapú képeslapok mellőzése , elektronikus lapok (Mikulásgyár)

• Energiatakarékosság (napi 24 óra munka)

• 48 alkalmazott 80% nő, 3 nyugdíjas, 2 rokkantnyugdíjas

• Esélyegyenlőség

• Családi és sportnapok

• Társadalmi szerepvállalás: Mikulásgyár



Megvalósult innováció a fenntarthatóságért

IP alapú diszpécserközpont fejlesztése (call center)

Korszerű, integrált diszpécser és taxiprogram

Minden gépkocsi POS terminállal való felszerelése

E-taxikártya bevezetése a céges partnerek részére

www.etaxicsekk.hu internetes oldal létrehozása

Központi-és elektronikus számlázás

Pre paid taxikártya elindítása, kártyák honlapon való feltöltése

Weblapon való fizetés (fix reptéri transzfer)

Mobil fizetés a gépkocsikban (MasterCard alkalmazás)

GPS alapú taxi rendelés a mobilon (okos telefonokra a fejlesztés)



Etaxicsekk

 Helyes alkalmazás esetén, azonos árak mellett 5-30%-os költéscsökkenés

 Csekkes papír alapú rendszer kiváltása (papírhasználat mellőzése, tintapatron

csökkentése)

 On-line kontroll lehetősége

 Költséghely/költségcsoport szintű riportolási lehetőség

 Számos egyéb lekérdezési lehetőség

 Elektronikus számlázás: cégünk több ezer számlát

nyomtatott havonta, amelyet az elektronikus számlázás

bevezetésével szinte teljesen megszüntettünk. (zöld program)

www.etaxicsekk.hu
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 Telefonhívás nélkül mobiltelefonon keresztül, a GPS koordináták alapján Windows

Mobile, Android operációs rendszerrel rendelkező telefonokról és iPhonekról.

 Lényege, hogy egy ingyenesen a telefonra letölthető célszoftvernek köszönhetően

az ügyfélnek utazás előtt nem kell felhívnia az ismert telefonszámok egyikén a

diszpécserközpontot. Letöltés után a megrendelőnek regisztrálnia kell a nevét és a

telefonszámát, ezután elegendő a menüből kiválasztani a „taxirendelés GPS

koordináták alapján” lehetőséget és a gombnyomást követően 2-10 percen belül a

rendelési helyszínre érkezik a taxi. A megrendelő pontos visszajelzést kap a

megrendelt taxi gépkocsi érkezésének idejéről és annak részleteiről (kocsi típúsa,

színe..stb,)

GPS alapú taxirendelés



Taxirendelés okostelefonnal



 Magyarországon egyedüli módon csak a Rádió Tele5 Taxikban elérhető egyedi 

szolgáltatás

 Az alkalmazást azok az utasok használhatják, akiknek ez a 

szolgáltatás(MasterCard Mobile) aktiválva van a telefonjukon

 Amennyiben sikeres volt a fizetési tranzakció úgy az utas és a taxi 

gépkocsivezető egy visszaigazolást kap a sikeres tranzakcióról.

 A jövő hogy a pénztárcánk beköltözik a mobilunkba.

Mobilfizetés



 Invitel

 T-Mobile

 Telenor

 Bull Magyarország

 Evopro Kft.

 Mastercard

 Cellum Zrt.

A fejlesztésekben együttműködő partnereink



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Horváth Csaba

ügyvezető igazgató

RT5 Taxi Holding Kft.

1131 Budapest, Daróci út 1-3.

Tel.: +36-1 880-3705; Fax.: +36-1 347-6461

Mobil: +36-30 948-7801

Mail: horvath.csaba@radiotaxi.co.hu

Website: www.radiotaxi.hu

www.etaxicsekk.hu


