UMA FORMA DE
TRABALHAR MAIS
INTELIGENTE PARA
UMA EQUIPA
MÓVEL FLEXÍVEL

PRO 8275

O DRIVER TERMINAL PERSONALIZ ÁVEL ESTAB ELECE A LIGAÇÃO ENTRE OS
DADOS DO CON DUTOR E DO VEÍCU LO E OS PROCESSOS EM PRESARIAIS

O dispositivo TomTom PRO 8275 inclui um Driver Terminal de 7 polegadas robusto, que combina a mais recente
tecnologia de navegação e de frotas. TomTom PRO 8275 inclui uma arquitetura aberta, que permite adaptar o
fluxo de trabalho das tarefas do WEBFLEET às aplicações empresariais existentes e executar outras ações para
a recolha de dados no terreno. Além disso, TomTom PRO8275 pode ser personalizado através da instalação de
aplicações que se ajustam aos seus processos empresariais e ajudam a aumentar a eficiência.

FUNÇÕES
PRO 8275
ECRÃ TÁTIL ROBUSTO DE 7 POLEGADAS (17,7 CM)
TOTAL PERSONALIZAÇÃO COM APLICAÇÕES E
CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO
PLATAFORMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS
FÁCIL DE UTILIZAR
SUPORTE DE CÂMARA TRASEIRA
MAPAS VITALÍCIOS
TOMTOM TRAFFIC VITALÍCIO*
PERCURSOS ESPECÍFICOS PARA CAMIÕES
WIFI PARA CONETIVIDADE NO TERRENO
COMUNICAÇÃO DE PROXIMIDADE (RFID)
MODEM 3G - CARTÃO SIM NÃO INCLUÍDO
CÂMARA DE 5 MEGAPÍXEIS E FLASH
* C
 onetividade de dados não incluída, disponível através de cartão SIM ou TomTom LINK.
** D e origem com a versão TRUCK, opcional noutros modelos.

**

PRO 8275 TRUCK

DESTAQUES

SMARTER
WORKING FOR
A FLEXIBLE
MOBILE TEAM

Driver Terminal robusto de 7 polegadas.
Personalizável com aplicações
comprovadas, criadas à medida de
processos empresariais específicos.

Beneficie da navegação TomTom e dos
serviços LIVE, como informações de
trânsito para obter horas de chegada
previstas com precisão.
Permita que os condutores assumam
uma maior responsabilidade pela forma
como trabalham e conduzem.

ESPECIFICAÇÕES

DRIVER TERMINAL DE GRANDES DIMENSÕES CRIADO À MEDIDA
DO SEU NEGÓCIO

Tamanho do equipamento: 195 (L) x 125
(A) x 26 (P) mm

• Personalizável com aplicações para Android.

Peso do equipamento: 480 gramas

•A
 ceda a muitas aplicações prontas a usar no TomTom App Center, de
parceiros acreditados da TomTom.

Dimensão de ecrã : 7 polegadas (17,7 cm)

• Plataforma de Gestão de equipamentos móveis fácil de utilizar.

Tipo de ecrã: multitoque capacitativo de
16:9

• Navegação líder de mercado para o seu tipo de veículo.

Resolução do ecrã: 1024 x 600 píxeis

• Mapas vitalícios e TomTom Traffic vitalício.

Memória interna: flash de 16 GB

ARQUITETURA ABERTA PARA APLICAÇÕES PERSONALIZADAS,
TAIS COMO
Digitalização: envie códigos de barras, RFID ou documentos para o
escritório em tempo real.

Sistema operativo: Android
Processador: Qualcomm Snapdragon
400 de 1,2 GHz
RAM: 1 GB

Assinatura digital: obtenha assinaturas digitais para comprovar a entrega.

Armazenamento: 16 GB

ID condutor: monitorize as horas de trabalho e os movimentos.

Ranhura para cartão micro SD: até 32 GB

Ampliação: adicione passos ao seu fluxo de trabalho do WEBFLEET.

Entrada de vídeo: ficha de 3,5 mm
(suporte) [versão TRUCK]

Lista de verificação: digitalize cada passo do seu fluxo de trabalho.
Caminho de perguntas: para verificações de veículos, relatórios de
condutores e muito mais.
Conjunto completo de SDK para permitir que os programadores construam
aplicações que interajam com a plataforma do equipamento, bem como
aplicações nativas.

PORQUÊ ESCOLHER TOMTOM PRO 8275?
PERMITA QUE OS CONDUTORES ASSUMAM UMA MAIOR
RESPONSABILIDADE
Fluxos de trabalho melhorados adaptados ao seu negócio, bem como um
registo de dados consistente para ajudar a cumprir a lei. Inclui feedback
quanto ao comportamento do condutor em tempo real para uma condução
mais eficiente e segura.

Bateria: até 3 horas de autonomia.
Bateria substituível
Temperatura de funcionamento: -20 °C
a +60 °C
Conetividade: ligação ao WEBFLEET
apenas através do TomTom LINK,
Bluetooth 2.1 e 4.0, Wi-Fi
Cobertura cartográfica: todos os países
da UE EU 45 (cobertura de atributos de
camiões: EU 22)
Câmara: 5 megapíxeis e flash
Comunicação de proximidade (RFID):
13,56 MHz, em conformidade com a
norma ISO 14443
Modem: modem 3G – sem cartão SIM
incluído, ranhura mini (2FF) SIM padrão
no compartimento da bateria

REDUZA OS CUSTOS, AUMENTE A PRODUTIVIDADE
Melhorar os processos do fluxo de trabalho ajuda a aumentar a
produtividade e a fiabilidade dos dados. Uma melhor condução permite
reduzir os custos com combustível e aumentar a segurança dos seus
condutores na estrada.

MELHORE O SERVIÇO AO CLIENTE
A recolha de dados mais precisa no terreno e a respetiva ligação aos sistemas
administrativos ajuda a oferecer um nível de serviço superior aos seus clientes,
bem como uma melhor visibilidade das informações para mantê-los informados.

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre a gama
TomTom Telematics PRO, visite
telematics.tomtom.com
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