Slimmer werken voor een flexibel mobiel team
TomTom PRO is de ideale partner voor uw mobiele medewerkers en is ontwikkeld om bestuurders
slimmer te laten werken. En flexibele medewerkers leiden weer tot tevreden klanten.
TomTom PRO biedt:
• Efficiëntere tijdbesteding onderweg
• Meer gemak voor bestuurders
• Beter geïnformeerde kantoormedewerkers voor slimmere besluitvoering
De TomTom PRO-serie is ontwikkeld voor professionele toepassingen en kan worden gebruikt als
zelfstandig navigatiesysteem en voor algeheel fleet management bij verbinding met WEBFLEET.

Navigatietechnologie van wereldklasse
TomTom Traffic*

Altijd de snelste weg naar de klant.

Interactieve kaart

Uw bestuurders hebben de wereld binnen handbereik.

Lifetime Maps

Uw wagenpark beschikt altijd over de meest recente kaart.

3D-Kaarten

Uw bestuurders weten altijd precies waar ze zijn.

IQ Routes

De snelste routes en nauwkeurigste verwachte aankomsttijden.

QuickGPSfix

Uw bestuurders kunnen beginnen met navigeren binnen
enkele seconden.

Geavanceerde
rijstrookaanwijzingen

Extra duidelijkheid bij het nemen van lastige knooppunten.

* Abonnement vereist

Een verbinding met WEBFLEET online fleet
management maakt het volgende mogelijk:
Tracking

Weet altijd waar uw voertuigen zich bevinden.

Opdrachtbeheer

Beheer uw opdrachten op uw systeem.

Berichtenverkeer

Berichtenverkeer in twee richtingen tussen bestuurders en
het kantoor.

Logboek

Nauwkeurige en betrouwbare kilometerregistratie.

Gewerkte tijd

Eenvoudige registratie van werktijden

www.tomtom.com/telematics

Hoe TomTom PRO-systemen uw bedrijf helpen:
Bespaar tijd

Besteed minder tijd op de weg en meer bij klanten

Verbeter uw service

Bied een flexibelere service en betrouwbare aankomsttijden

Wees productief

Voer meer opdrachten uit met minder administratie

Blijf op de hoogte

Update eenvoudig de PRO-systemen van uw wagenpark via geavanceerd systeembeheer

TomTom PRO 5250
Meer flexibiliteit en mogelijkheden voor uw personeel
• Alles-in-éénsysteem
• 5-inch (13cm) touchscreen
• Combineert navigatie met fleet management
• Eenvoudig te gebruiken in meerdere voertuigen
• Draagbaar (los) volgsysteem in het voertuig
• Privacyinstellingen waarmee bestuurders het volgsysteem kunnen uitschakelen
buiten werkuren
• Geschikt voor WEBFLEET

TomTom PRO 7250
Uw betrouwbare verbinding met uw bestuurders en voertuigen
• Geavanceerd fleet management-systeem
• 5-inch (13cm) touchscreen
• Maakt verbinding met WEBFLEET via TomTom LINK
• Active Driver Feedback
• Betrouwbaar voertuigvolgsysteem
• Opties voor voertuigintegratie
• Optioneel beheersysteem voor brandstofverbruik

TomTom PRO 8270 & TomTom PRO 8275
Een systeem op maat, voor uw chauffeurs en uw bedrijf
• Robuuste bestuurdersterminal met scherm van 7 inch (17,7cm)
• Volledig aanpasbaar met platformbeheer
• Hoog gebruiksgemak dankzij extern navigatiesysteembeheer via WiFi
• Lifetime TomTom Traffic en Flitsers*

TomTom PRO 8275
• Ingebouwde camera met flits
• Inclusief Near Field Communication (RFID) en 3G-modem
* Abonnement vereist

www.tomtom.com/telematics
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• Maakt verbinding met WEBFLEET via TomTom LINK

