Gestão de frotas
de tamanho
portátil
TomTom WEBFLEET® Mobile
Faça a gestão do seu negócio fora do escritório
Com o TomTom WEBFLEET® Mobile, a sua empresa nunca pára, mesmo quando
está fora do escritório. Permite-lhe ver, controlar e gerir a sua frota dispersa, em
qualquer altura e em qualquer lugar. Para que possa estar sempre em controlo dos
seus negócios, mesmo quando sai para fazer novos.

Preste um melhor serviço
Se um cliente o contactar com uma questão, poderá reunir as informações
relevantes em poucos segundos. Graças ao WEBFLEET® Mobile, mesmo quando
não está no escritório, tem tudo aquilo de que necessita para prestar um excelente
serviço no seu telemóvel ou tablet.

Mantenha o controlo da situação
Para se manter sempre em controlo do seu negócio, tem de estar a par de todos os
acontecimentos. Com o WEBFLEET® Mobile, recebe notificações automáticas das
actualizações de estado de toda a frota no momento em que estas ocorrem.

Aumente a eficiência
O WEBFLEET® Mobile mostra-lhe, de forma intuitiva, a localização e disponibilidade
dos seus veículos, para que envie sempre a pessoa certa para fazer o trabalho, tendo
em conta as condições actuais do trânsito.

Impressione os clientes
O WEBFLEET® Mobile garante-lhe um acesso instantâneo aos dados a partir do
terreno, para que possa dar aos seus clientes as informações mais precisas sobre
o estado de cada encomenda. Por exemplo, pode dizer-lhes onde estão os seus
condutores em cada momento, para onde se dirigem e a hora estimada para a
chegada. Será informado no preciso momento em que uma tarefa se atrasa, para
que possa resolver o problema antes que o telefone toque. E quando um cliente
lhe liga com um pedido urgente, pode pôr mãos à obra onde quer que esteja,
exactamente como faria se estivesse no escritório.

Fácil de utilizar
E, para além de tudo, é muito fácil de utilizar. Grande parte das informações está
disponível à distância de um toque e os comandos são executados com os mesmos
gestos de tocar ou deslizar que utiliza para outras aplicações de smartphone ou tablet.

Visão geral das funcionalidades
Viaturas
• Consulte a localização e o estado de viaturas individuais ou de grupos de viaturas.
• Veja para onde se dirigem e qual a hora estimada de chegada ao destino.
Trânsito
• Planeie rotas evitando o trânsito com acesso ao HD Traffic no mapa TomTom do seu smartphone.
Viagens
• Veja os dados da viagem, por data, de uma única viatura ou da frota completa.
• Veja cada percurso no mapa.
• Consulte os pontos de partida e chegada, a duração da viagem e a distância percorrida.
Encomendas
• Despache encomendas directamente do seu telefone ou tablet.
• Veja a encomenda em curso de uma determinada viatura.
• Veja a localização da viatura responsável pela encomenda, incluindo a hora estimada de chegada.
Mensagens
• Veja mensagens de tarefas, de texto e de estado numa visão geral simples para se manter actualizado.
• Envie mensagens de texto directamente para o equipamento TomTom do condutor.
Notificações
• Receba alertas instantâneos quando uma viatura está dentro ou fora de uma zona definida.
• Possibilidade de recepção de notificações automáticas em caso de alteração do estado das encomendas.
Idiomas
• Inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, português, italiano.
Compatível com tablet
• Faça a gestão da sua frota a partir do seu tablet iPad ou Android.

Disponível com o TomTom WORKsmart™

Obtenha já a App
Poderá encontrá-la na AppStore ou no Android Market pesquisando por WEBFLEET® Mobile ou pela
palavra-chave TTWFM.
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As soluções de gestão de frotas WORKsmart™ da TomTom facilitam a gestão de todos os aspectos do
seu negócio móvel. O TomTom WEBFLEET® é uma aplicação online segura que lhe permite gerir a sua
frota 24 horas por dia, através da internet. A aplicação TomTom WEBFLEET® Mobile apenas poderá ser
utilizada por clientes com uma subscrição integral do WEBFLEET®. Após descarregar a aplicação, basta
iniciar sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe utilizados para a sua conta principal.

