827x
TomTom PRO 8270 en TomTom PRO 8275
De beste Driver Terminals voor uw bedrijf

De TomTom PRO 827x-serie combineert de nieuwste navigatie- en fleettechnologie. De Driver Terminals van de TomTom PRO 827x-serie hebben
een open platform, zodat u de WEBFLEET-opdrachtworkflow aan uw bestaande bedrijfsapplicaties kunt aanpassen. Bovendien kan de TomTom
PRO 827x-serie worden aangepast door bedrijfsapplicaties op maat te installeren voor een hogere efficiëntie.

Alle TomTom PRO 827x Driver Terminals hebben:
• Robuust touchscreen van 7 inch (17,7 cm)
• Volledige aanpasbaarheid met platformbeheer
• Lifetime Maps en Lifetime TomTom Traffic*
• Hoog gebruiksgemak dankzij ons Mobile Device Management-platform
Ons topmodel TomTom PRO 8275 beschikt verder over:
• Near Field Communication en 3G-modem
• 5 megapixel camera met flitser

De TomTom PRO 8270 TRUCK- en TomTom PRO 8275 TRUCK-versies zijn voorzien van:
• Routeplanning speciaal voor vrachtwagens
• Ondersteuning voor achteruitkijkcamera
Open platform voor aangepaste bedrijfsapplicaties
Het open platform is gebaseerd op Android en u kunt bedrijfsapplicaties installeren voor het verbeteren van
uw bedrijfsprocessen. De TomTom PRO 8275 TRUCK helpt u bijvoorbeeld met:
Scannen: verzend streepjescodes, RFID of documenten in realtime naar kantoor.
Digitale handtekening: gebruik digitale handtekeningen om de levering te registreren.
Bestuurder ID: houd werktijden en bewegingen in de gaten.
PRO.connect voor naadloze integratie met WEBFLEET
Met PRO.connect kunt u de WEBFLEET-workflow aanpassen:
Uitbreiden: voeg stappen toe aan uw WEBFLEET-workflow.
Checklist: leg elke stap van de workflow digitaal vast.
Vragenpad: voor voertuigcontroles, bestuurdersrapportage en meer.
Daarnaast kunt u met PRO.connect connectiviteitskosten besparen door gegevens van uw bedrijfsapplicaties
(al dan niet gekoppeld aan WEBFLEET) over te brengen via de connectiviteit van de LINK.
WEBFLEET en TomTom PRO 827x-serie
Onze online fleet management-service WEBFLEET biedt u alles wat u nodig hebt om uw wagenpark eenvoudig en effectief te beheren. De TomTom PRO 827x-serie is de ideale partner voor uw mobiele medewerkers. Hiermee kunnen ze altijd contact houden met kantoor en uw klanten betere service bieden.
* Exclusief connectiviteit.
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827x
Navigatietechnologie van wereldklasse
Europese kaart voor vrachtwagens
Routes door heel Europa speciaal voor vrachtwagens.
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.
Toegangsbeperkingen
Voor afmetingen, gewicht en gevaarlijke materialen.
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.

Een verbinding met WEBFLEET online fleet management via
TomTom LINK 510 maakt het volgende mogelijk
Digitale tachograafgegevens extern downloaden
Download, analyseer en archiveer.
Restende rijtijd
Realtime informatie over resterende rijtijden om sociale
overtredingen te voorkomen.
Truck Toll-rapportages
Beheer eenvoudig de kosten voor uw vrachtwagens.*
FMS-ondersteuning
Brandstofverbruik per rit, brandstofniveau,
toerental en PTO-status.
Active Driver Feedback
Realtime waarschuwingen die een veilige en efficiënte
rijstijl bevorderen.
Opdrachtbeheer
Beheer uw opdrachten op uw apparaat.
Berichtenverkeer
Berichtenverkeer in twee richtingen tussen bestuurders
en het kantoor.
Tracking
Weet altijd waar uw voertuigen zich bevinden.

*Exclusief connectiviteit.

Werktijden
Eenvoudige registratie van werktijden.

Afmetingen apparaat

195 (b) x 125 (h) x 26 (d) mm

Gewicht van apparaat

480 gram

Schermafmeting

7 inch (17,7 cm)

Schermtype

16:9 capacitief multi-touch

Schermresolutie

1024 x 600 pixels

Intern geheugen

16 GB flash

Besturingssysteem

Android 4.3

Processor

Qualcomm Snapdragon 400 van 1,2 GHz

TomTom PRO 8275 is verder uitgerust met:

RAM

1 GB

Camera

5 megapixel en flitser

Opslag

16 GB

Near Field Communication (RFID)

13,56 MHz

Micro-SD-sleuf

Maximaal 32 GB

Line-in-videoaansluiting

3,5mm jack-aansluiting (houder) [TRUCK-versie]

Batterij

Maximaal 3 uur zelfstandig gebruik, batterij kan worden
vervangen

Bedrijfstemperatuur

-20 °C tot +60 °C

Connectiviteit

Alleen verbinding met WEBFLEET via TomTom LINK,
Bluetooth 2.1 en 4.0
WiFi

Kaartdekking

Alle EU-landen, EU 45
[Dekking vrachtwagenkenmerken EU 22]

www.tomtom.com/telematics

LINK.connect
Breid huidige kantoorsystemen uit met realtime gegevens van
apparaten van derden op de weg, zoals temperatuur,
portiervergrendeling, bandenspanning en meer.
* Beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Slowakije.

Voldoet aan ISO 14443
Modem

3G-modem – geen simkaart
meegeleverd, sleuf voor
normale simkaarten in batterijcompartiment

Meer informatie:
Voor meer informatie over de TomTom PRO 827x-serie neemt u
contact op met TomTom Telematics op +31 (0) 20 753 58 48.
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