ŘEENÍ PRO SPRÁVU
VOZOVÉHO PARKU
PRO AUTODOPRAVU
VYUŽIJTE SVŮJ VOZOVÝ PARK NA MAXIMUM
Služba WEBFLEET od společnosti TomTom Telematics vám nabízí všechny
nástroje, které potřebujete pro dodržování předpisů, k vylepšení bezpečnosti
a zvýšení produktivity. Díky tomu se můžete soustředit na to, na čem skutečně
záleží: růst vaší firmy.

VÝHODY
DODRŽUJTE PŘEDPISY
• Služba WEBFLEET zaznamenává všechny zákonem vyžadované informace,
čímž vám pomůže vyhnout se pokutám a porušením předpisů
• Všechna data jsou stažena vzdáleně, takže snížíte administrativní zátěž svých
procesů
• Vše je uchováno v jediném, zabezpečeném úložišti, což usnadňuje proces
inspekce.
OPTIMALIZUJTE VYUŽITÍ VOZIDEL
• Plánováním trasy pro velká vozidla a monitorováním dopravy získáte přesnější
odhadovaný čas příjezdu a více spokojených zákazníků
• Mějte vždy aktuální informace o zbývající době řízení a dobách odpočinku
svých řidičů pro bezproblémový proces expedice
• Informace o využití paliva a komplexní hlášení vám pomohou identifikovat
klíčové oblasti s potenciálem snížení nákladů a prostorem pro vylepšení.
BUĎTE NA SILNICI V BEZPEČÍ
• Trasy určené pro užitková vozidla pomohou řidičům vyhnout se problémovým
místům a snížit riziko nehod
• Školicí modul a analýza stylu řízení v reálném čase motivuje vaše řidiče, aby
zlepšili své chování na silnicích
• Rozvrh údržby vozidel pomůže vašemu vozovému parku udržet si hodnotu
a zajistit bezpečnost na silnicích.
INTEGRUJTE VŠE POTŘEBNÉ DO JEDINÉ PLATFORMY
• Integrujte aplikace třetích stran, které vylepší výkon vašeho podnikání
v oblastech jako plánování tras i plánování obecně, řízení přepravy, plánování
dodavatelských řetězců, software CRM a mnoha dalších.

FUNKCE
WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
Funkce Tachograph Manager vzdáleně stáhne všechna požadovaná data tachografu a zároveň
nabídne zobrazení stavů stahování řidičů a vozidel, analýz a hlášení o denních aktivitách řidičů a další
informace na řídícím panelu. Zároveň usnadňuje inspekce tím, že uchovává všechny záznamy na
jednom úložišti. Upgradujte funkci Tachograph Manager na verzi Plus a získejte přístup k častějšímu
plánovanému stahování.
WEBFLEET TACHOSHARE
Funkce TachoShare je modul pro vzdálené stahování a archivaci dat. Stahuje data z tachografů
vozidel na cestách a nabízí také připojení k dodavatelům analýzy třetích stran*. Získáte plnou
kontrolu nad používáním svých dat pomocí zabezpečeného a dostupného archivu. Upgradujte funkci
TachoShare na verzi Plus a získejte přístup k častějšímu plánovanému stahování.
ZBÝVAJÍCÍ DOBY ŘÍZENÍ
Upgradujte funkce Tachograph Manager nebo TachoShare na verzi Plus a získejte přístup k funkci
Zbývající doby řízení. Získáte přístup ke zbývající denní a týdenní době jízdy pro účelovou expedici
a plánování a také upozornění o porušení předpisů v reálném čase. Zbývající doby řízení jsou také
dostupné jako samostatná funkce.
ZAŘÍZENÍ DRIVER TERMINAL PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA
Zařízení Driver Terminal TomTom PRO 7350 a PRO 8275 TRUCK nabízejí navigaci a body zájmu
pro nákladní vozy a také službu TomTom Traffic. Připojením služby WEBFLEET** můžete snadno
spravovat expedici objednávek a plánování mezi řidiči a kanceláří.
OPTIDRIVE 360
Řešení OptiDrive 360 nabízí aktivní zpětnou vazbu a rady, které pomohou vylepšit styl jízdy.
Správci vozových parků a řidiči získají díky řešení OptiDrive 360 přizpůsobené informace o svém
řízení v až 8 výkonnostních faktorech: překročení rychlosti, události během jízdy, chod naprázdno,
palivo, konstantní rychlost, volný dojezd, ekologická rychlost a změny převodových stupňů.
FIREMNÍ INTEGRACE: WEBFLEET.CONNECT, WEBFLEET PLUGINS
Rozhraní API WEBFLEET.connect dává integrátorům systémů přístup k naší otevřené platformě
a umožňuje jim vytvářet široký rozsah řešení na míru. Integrace řešení třetích stran lze v reálném
čase zobrazit na jednom rozhraní pomocí doplňků WEBFLEET Plugins. Centrum App Centre služby
WEBFLEET nabízí také mnoho řešení pro vaši interní integraci s vašimi zařízeními Driver Terminal
řady PRO, např. kontrolu tlaku v pneumatikách a kontrolu teploty.
* Rozhraní API je k dispozici dodavatelům analýzy tachografu třetích stran za účelem začlenění jejich služeb.
** Propojení se službou WEBFLEET pouze v případě použití s kompatibilním zařízením TomTom LINK.

