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WEBFLEET jest oddziałem firmy Webfleet Solutions 
zajmującym się rozwiązaniami do zarządzania flotą, 
telematyką pojazdową i usługami Connected Car.    

ZWIĘKSZ 
WYDAJNOŚĆ 
FLOTY.

Nasze rozwiązania „Software as a Service” (oprogramowanie jako usługa), 
w ramach którego świadczymy usługę udostępniania oprogramowania, 
pozwalają małym i średnim przedsiębiorstwom poprawiać wydajność ich 
pojazdów, oszczędzać paliwo lub energię elektryczną, wspierać kierowców i 
zwiększać ogólną wydajność floty. 

Obecnie firma Webfleet Solutions oferuje usługi dla branży ubezpieczeń, 
najmu i leasingu pojazdów, importerów samochodów oraz firm 
świadczących usługi innym przedsiębiorstwom i kierowcom.

ZAUFANA MARKA
Firma Webfleet Solutions wspiera mobilność. Projektujemy i rozwijamy 
innowacyjne produkty, które ułatwiają ludziom dotarcie do celu. Każdego 
dnia miliony ludzi na całym świecie polega na rozwiązaniach WEBFLEET, 
aby podejmować lepsze decyzje.

WIEDZA NA TEMAT POJAZDÓW
Firma Webfleet Solutions ma ogromne doświadczenie zarówno w obszarze 
obsługi posprzedażowej, jak i obsługi sprzętu montowanego fabrycznie. 
Podłączamy nasze rozwiązania do pojazdów z tradycyjnym i elektrycznym 
mechanizmem napędowym za pośrednictwem interfejsów OBD, magistrali 
CAN, a nawet fabrycznych rozwiązań Connected Car oferowanych przez 
producentów pojazdów.

BEZPIECZNE DANE
Platforma Webfleet Solutions posiada certyfikat ISO/IEC 27001:2013, co daje 
klientom gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa, integralności 
i dostępności. Zapewnia ona także bardzo duże możliwości w zakresie 
konfiguracji, dzięki czemu klienci zyskują pełną kontrolę nad swoimi danymi.

SKALOWALNA PLATFORMA
Webfleet Solutions to światowy lider w dziedzinie usług Connected Car z 
ponad 848,000 aktywnych subskrypcji na całym świecie. Ta skalowalna 
platforma oferuje ogromne możliwości — co kwartał w ramach platformy 
przetwarzanych jest 50 mld próbek danych.

EKOSYSTEM DLA PARTNERÓW ROZWIĄZAŃ ZINTEGROWANYCH
Dzięki współpracy ze starannie dobranymi partnerami ds. integracji klienci 
firmy Webfleet Solutions mogą przystosować swoje oprogramowanie do 
określonych potrzeb firmy.

INTERFEJSY API I APLIKACJE
Platforma oferowana przez Webfleet Solutions jest otwarta — oznacza to, że 
można ją zintegrować z istniejącymi systemami, co umożliwia bezproblemowe 
zarządzanie wszystkimi danymi bezpośrednio z interfejsu.

USŁUGI CONNECTED CAR FIRMY WEBFLEET SOLUTIONS   
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Usługi Connected Car firmy 
Webfleet Solutions pozwalają 
obniżyć koszty operacyjne i 
zwiększyć zadowolenie klientów 
oraz kierowców.

Firma Webfleet Solutions od ponad 18 lat łączy 
kierowników flot z ich pojazdami.

Obecnie firma WEBFLEET wykorzystuje 
uzyskane doświadczenie i opracowane przez 
siebie technologie, by ułatwić zarządzanie flotą 
pojazdów, poprawić jakość obsługi klienta i 
wreszcie sprawić, by praca kierowców stała się 
prostsza, pozwalając im podejmować konkretne 
działania za jednym dotknięciem ekranu.

Nasze API umożliwiają 
integrację danych pojazdu 
z innymi systemami lub 
aplikacjami.

Nasze rozwiązania zapewniają 
dostęp do informacji o 
pojeździe, w tym stanu licznika, 
stylu jazdy kierowcy i stanu 
technicznego, które trafiają do 
naszego centrum danych.

NEXTFLEET pomaga dostawcom 
usług, w tym firmom leasingowym, 
wypożyczalniom i importerom/
dealerom, obniżyć koszty 
prowadzenia działalności, 
zapewniając dynamiczne narzędzia 
do tworzenia raportów do 
zarządzania parkiem pojazdów oraz 
ich serwisowaniem i administracją.

Nasze aplikacje 
dostarczają kierowcom 
dane na temat pojazdu, w 
tym informacje o podróży 
i stylu jazdy, a ponadto są 
wyposażone w przydatne 
narzędzia do lokalizowania 
pojazdu i sprawdzania jego 
stanu technicznego.

WEBFLEET sprawia, że flota działa 
wydajniej dzięki kompleksowym 
zestawom raportów i czytelnym 
dashboardom, które pomagają 
poprawić parametry jazdy i 
podnieść jakość obsługi klientów, 
a także zredukować koszty paliwa, 
serwisowania i administracji.

LEPSZE  
DOŚWIADCZENIA 
KLIENTÓW I KIEROWCÓW.
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NEXTFLEET 

CIĄGŁA   
KONTROLA NAD 
POJAZDAMI.

Ponadto, jej rozwiązania można łączyć ze wszystkimi 
markami i typami pojazdów — za pośrednictwem 
fabrycznych lub specjalnie do tego celu zamontowanych 
urządzeń. Platforma usługowa Webfleet Solutions 
zapewnia usługodawcom podstawę, na której mogą 
oni tworzyć aplikacje pozwalające zmaksymalizować 
wpływ, jaki zgromadzone dane wywierają na sposób 
prowadzenia przez nich działalności. Nasz prosty w 
obsłudze interfejs NEXTFLEET daje większą kontrolę 
nad pojazdami, a funkcja dynamicznego generowania 
raportów pozwala poprawić poziom obsługi klientów, 
ułatwia zarządzanie aktywami i serwisowaniem oraz 
usprawnia administrację.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• Intuicyjna obsługa

• Szeroki zakres zastosowań

• Stabilny i bezpieczny interfejs

• Bogate możliwości raportowania

• Połączenie z aplikacjami dla kierowców.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI NEXTFLEET
•  Wydajniejsze zarządzanie dzięki możliwości 

pobierania dokładnych informacji.

•  Obniżenie kosztów SERWISOWANIA POJAZDÓW 
dzięki możliwości skierowania pojazdów do 
preferowanych warsztatów.

•  Zwiększenie wartości rezydualnej pojazdów dzięki 
dostępności bieżących i historycznych danych na 
temat ich stanu.

•  Pomaga zwiększyć zadowolenie klientów poprzez 
zapewnienie usług zespołu pomocy dysponującego 
szczegółowymi informacjami o stanie pojazdu.

DODATKOWE KORZYŚCI NEXTFLEET
•  POMOC DROGOWA (ASSISTANCE): informacje o 

miejscu awarii i jej dokładnej przyczynie pozwalają 
kierowcy uzyskać bezpośrednią i adekwatną do 
potrzeby pomoc.

•  LOKALIZOWANIE SKRADZIONYCH POJAZDÓW: 
jest dostępne na żądanie i pomaga skrócić czas 
odzyskania pojazdu, zmniejszyć straty i obniżyć 
koszty ubezpieczenia.

•  PROCEDURA POWYPADKOWA: sprawniejsza  
pomoc drogowa.

Jako dostawca rozwiązań do 
zarządzania flotą od ponad 18 lat, 
firma Webfleet Solutions dysponuje 
szeroką wiedzą i doświadczeniem 
w zakresie gromadzenia danych 
z pojazdów i ich przetwarzania w 
sposób zrozumiały dla użytkownika.
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ZARZĄDZANIE UMOWAMINARZĘDZIA 
UMOŻLIWIAJĄCE 
OPTYMALIZACJĘ 
FLOTY.

Ulepszona analiza danych pozwala uzyskać 
lepsze wyniki biznesowe. Raporty oraz 
aktualne informacje dostępne w dashboardzie 
zapewniają klientom narzędzia potrzebne do 
optymalizacji floty.

DOSTĘP DO AKTUALNYCH DANYCH POZWALA USTALIĆ 
ISTOTNE KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI
• Przebieg pojazdu (stan licznika pobrany bezpośrednio z samochodu) 

• Stan pojazdu (historia serwisowania i awarii, napraw itp.)

• Data wygaśnięcia umowy

• Całkowity przebieg w czasie trwania umowy.

Łatwiejsze przewidywanie wizyt w warsztacie oraz lepszy przepływ 
informacji do kierownika floty i/lub kierowcy.

Potencjalne korzyści

POPRAW WYDAJNOŚĆ 
FLOTY

AKTUALNE 
POWIADOMIENIA

Poprawa skuteczności 
zarządzania umowami 
pozwala lepiej 
monitorować flotę i 
poprawiać jej wydajność.

Klienci mają aktualne 
informacje na temat 
stanu floty.
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HARMONOGRAM SERWISOWYSZYBKIE  
PLANOWANIE 
SERWISOWANIA 
FLOTY. 

Łatwiejsze przewidywanie i planowanie 
cykli serwisowania oraz obniżenie 
kosztów serwisowania całej floty:

AWARIE POJAZDÓW
Informacje o awariach pojazdów są przekazywane w oparciu 
o powiadomienia MIL i ostrzeżenie na dashboardzie, co 
umożliwia szybkie planowanie napraw, na przykład poprzez 
przesyłanie kierowcy powiadomień lub przypomnień.
 
OBSŁUGA SERWISOWA
Powiadomienia o nadchodzącym przeglądzie.

RAPORTY SERWISOWE
Raporty serwisowe generowane w oparciu o przebieg oraz 
alerty i dane dotyczące serwisowania.

Potencjalne korzyści

DOGŁĘBNY WGLĄD W 
DANE

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPTYMALIZACJA 
PROCESU PLANOWANIA

Szczegółowy przegląd 
informacji o problemach, 
takich jak awarie 
instalacji elektrycznej 
czy niskie poziomy oleju. 
Bieżące informacje 
na temat wykrytych 
problemów i koniecznego 
serwisowania.

Pomaga obniżyć koszty 
serwisowania i napraw, 
a także skrócić czas 
przestojów.

Optymalizacja procesu 
planowania przynosi 
korzyści także 
warsztatom.
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POMOC DROGOWA (ASSISTANCE)OBNIŻENIE 
KOSZTÓW 
POMOCY 
DROGOWEJ.

NARZĘDZIA POMAGAJĄCE OBNIŻYĆ KOSZTY
•  Obsługa wezwań pomocy drogowej za pośrednictwem aplikacji 

pozwala szybciej i wydajniej zapewnić pomoc kierowcy.

•  Za pośrednictwem interfejsu API można udostępnić informacje 
o pozycji pojazdu, co ułatwi realizację usług innym firmom 
świadczącym pomoc drogową.* 

•  Więcej szczegółowych informacji na temat przyczyny awarii 
pojazdu (w oparciu o powiadomienia MIL).

Potencjalne korzyści

ZADOWOLENI KLIENCI

Rozwiązanie pozwala 
rozszerzyć ofertę usług 
świadczonych na rzecz 
klientów oraz zwiększyć 
ich zadowolenie i lojalność.



1716

LOKALIZOWANIE SKRADZIONYCH 
POJAZDÓWZMNIEJSZENIE 

LICZBY SKRADZI-
ONYCH POJAZDÓW 
NALEŻĄCYCH DO 
FLOTY.

Zmniejszenie kosztu odzyskania 
pojazdu, jego wymiany, naprawy i 
ubezpieczenia.
 
Za pośrednictwem interfejsu API można udostępnić 
informacje o pozycji, co ułatwi realizację usług innym 
firmom świadczącym usługi z zakresu odzyskiwania 
skradzionych pojazdów.*

Potencjalne korzyści

NIŻSZE KOSZTY ZADOWOLENI KLIENCI

Zmniejszenie kosztu 
odzyskiwania pojazdu, 
jego wymiany, naprawy i 
ubezpieczenia.

Poprawa jakości obsługi 
klientów poprzez szybkie 
kontrole i zapewnianie 
bieżącego wsparcia.
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PROCEDURA POWYPADKOWAPRECYZYJNE 
OKREŚLENIE 
OKOLICZNOŚCI 
WYPADKU.

Zmniejszenie kosztu wymiany, naprawy i 
ubezpieczenia pojazdu poprzez określenie 
okoliczności wypadku:

•  Wyświetlane na bieżąco powiadomienia w interfejsie oraz szczegółowe 
dane w dzienniku.

•  Akcelerometr 3D mierzy przyśpieszenie we wszystkich kierunkach.  
W przypadku wykrycia kolizji zapisywane są określone dane (między 
innymi lokalizacja pojazdu i różne parametry jazdy takie jak prędkość i 
kierunek jazdy, przyśpieszenie przednie i boczne) sprzed zdarzenia i po 
jego wystąpieniu, co umożliwia odtworzenie przebiegu kolizji.

•  Po połączeniu danych pobranych za pośrednictwem interfejsu API z 
danymi z dziennika następuje wygenerowanie raportu zawierającego 
wiarygodne informacje, takie jak prędkość pojazdu, wskazania dotyczące 
niebezpiecznego stylu jazdy, pozycja pojazdu, szczegóły wypadku czy 
widok mapy trasy.

Potencjalne korzyści

OPTYMALIZACJA 
SERWISU

OBNIŻENIE KOSZTÓW 
UBEZPIECZENIA

POPRAWA JAKOŚCI OBNIŻENIE KOSZTÓW 
ZWIĄZANYCH Z PRÓBAMI 
OSZUSTW

Skrócenie czasu 
przestojów oraz 
zagwarantowanie, że 
naprawy są realizowane 
w preferowanych 
warsztatach.

Pomaga obniżyć 
koszty ubezpieczenia 
dzięki współpracy 
z dostawcami usług 
z zakresu pomocy 
drogowej oraz 
możliwości odtworzenia 
rzeczywistych 
okoliczności wypadku.

Poprawa jakości 
obsługi klientów 
poprzez szybkie 
reagowanie i 
zapewnianie 
wsparcia.

Określenie rzeczywistych 
okoliczności wypadku 
pozwala zapobiegać 
próbom wyłudzeń.
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FUNKCJE ZARZĄDZANIA FLOTĄ DLA KLIENTÓW
Nasze sztandarowe rozwiązanie WEBFLEET do zarządzania flotą 
pojazdów zapewnia kierownikom ds. transportu zatrudnionym 
przez naszych klientów uzyskać dostęp do wszystkich 
potrzebnych im informacji. Dzięki temu mogą oni wydajniej 
realizować czynności z zakresu zarządzania działaniem floty 
przy użyciu szeregu raportów i czytelnych dashboardów. 
Dostępne funkcje pozwalają im także zwiększyć bezpieczeństwo 
kierowców przy zastosowaniu modułu OptiDrive 360 oraz 
poprawić jakość obsługi klientów i obniżyć koszt paliwa, 
serwisowania i administracji.*

APLIKACJE DLA KIEROWCÓW
Aplikacja MyCar dostarcza kierowcom informacje na temat 
podróży i stylu jazdy. Ponadto jest wyposażona w przydatne 
narzędzia do odnajdywania pojazdu, podglądu karty drogowej i 
sprawdzania stanu technicznego.

USŁUGI CONNECTED CAR 
FIRMY WEBFLEET SOLUTIONS   SZCZEGÓŁOWE I 

SPERSONALIZOWANE 
DANE DLA 
KLIENTÓW.

Usługi Connected Car firmy Webfleet 
Solutions zapewniają wgląd w szczegółowe 
i spersonalizowane dane nie tylko z 
poziomu interfejsu NEXTFLEET, ale także za 
pośrednictwem usługi WEBFLEET, do której 
dostęp mają klienci, oraz aplikacji MyCar 
wykorzystywanej przez kierowców:
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APLIKACJA MYCAR

PRAKTYCZNY SPOSÓB 
NA WYKONYWANIE 
CODZIENNYCH ZADAŃ.
Marka Webfleet Solutions od zawsze kojarzy się ze 
zwiększaniem efektywności i optymalizacją tras.

Aplikacja MyCar zapewnia kierowcom możliwość 
skuteczniejszego wykonywania codziennych zadań.    

Rozpocznij swoją podróż: wystarczy rzut oka na ekran powitalny aplikacji, aby 
poznać poziom paliwa i stan techniczny pojazdu. Po każdej podróży sprawdzaj 
swój styl jazdy. Wystarczy też jedno spojrzenie, aby zobaczyć, czy samochód jest 
zamknięty — nawet gdy jesteś od niego daleko!  

Dashboard oferuje dostęp do szeregu funkcji*, a jednocześnie jest czytelny i 
pozwala szybko sprawdzić następujące informacje:

• Informacje o podróżach (liczba podróży, czas spędzony w drodze itp.)

• Styl jazdy kierowcy i jego pozycja w rankingu

• Aktualny poziom paliwa

• Odległość do samochodu i jego dokładna lokalizacja

• Alerty o wykryciu ruchu

• Stan techniczny pojazdu

• Analiza podróży 

• Styl jazdy

• Karta drogowa
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UNIJNE ROZPORZĄDZENIE RODO A USŁUGI WEBFLEET SOLUTIONS  

BĄDŹ BLIŻEJ 
SWOICH 
KIEROWCÓW.

W Webfleet Solutions pomagamy 
naszym klientom zbliżyć się do ich 
kierowców.

Pełniąc rolę podmiotu przetwarzającego 
dane, działamy na polecenie naszych 
klientów, gromadząc dane dotyczące 
pojazdów i kierowców.

Dostarczamy usługi z zakresu 
zarządzania flotą pojazdów za 
pośrednictwem naszych urządzeń, 
a uzyskane dane przetwarzamy i 
prezentujemy w naszych aplikacjach, 
internetowych interfejsach użytkownika 
i poprzez API.
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UNIJNE ROZPORZĄDZENIE RODO A USŁUGI WEBFLEET SOLUTIONS   

1.  DECYDUJE KLIENT FIRMY WEBFLEET 
SOLUTIONS

   Firma Webfleet Solutions zawsze działa na 
polecenie swojego klienta. Dane odnoszą 
się wyłącznie do klienta i to klient ma nad 
nimi pełną kontrolę. Oznacza to, że klient 
otrzymuje rozwiązanie z możliwością 
zaawansowanej konfiguracji. Istnieją różne 
cele, do jakich można wykorzystać uzyskane 
dane, jednak to klient podejmuje ostateczną 
decyzję co do ich zastosowań oraz dokładnej 
konfiguracji i obsługi systemu. 

2.  SZACUNEK WZGLĘDEM INTERESÓW  
INNYCH PARTNERÓW  

  Nasz system można skonfigurować tak, aby 
rozpoznawał wielu różnych użytkowników o 
różnych rolach, obowiązkach i możliwościach. 
Klienci firmy Webfleet Solutions mogą 
na przykład zezwalać kierowcom na 
rozgraniczanie podróży służbowych i 
prywatnych, a osoby nadzorujące kierowców 
mogą zostać objęte ograniczeniami w 
zakresie widocznych dla nich danych. 
Wspieramy klientów także w zakresie 
poszanowania praw osób fizycznych, np. 
w kontekście dostępu do danych oraz ich 
usuwania przez osoby, których one dotyczą.    

3.  DANE GROMADZONE W KONKRETNYM 
CELU

  Klienci firmy Webfleet Solutions mogą 
określić, jakie dane mają być gromadzone i 
przez jaki czas mają one być przechowywane. 
Aby ułatwić im działanie, wprowadziliśmy 
sugerowane wartości domyślne odnoszące 
się do różnych przypadków na podstawie 
doświadczeń naszych klientów flotowych, 
jednakże każdy może w dowolny sposób 
spersonalizować ustawienia.  

4.  JASNE ZASADY 
  Zawsze chcemy mieć pewność, że wszyscy 

mają świadomość tego, w jaki sposób ich 
dane są wykorzystywane. W tym celu 
dostarczamy odpowiednie materiały 
objaśniające, w tym podręczniki online i 
materiały szkoleniowe, napisane prostym i 
zrozumiałym językiem. 

5.  OCHRONA I WYKRYWANIE 
PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO 
UŻYCIA

  Bezpieczeństwo informacji stanowi dla 
firmy Webfleet Solutions priorytet. Co 
roku weryfikujemy zgodność z normami 
i odnawiamy certyfikację. Choć jest to 
bardzo mało prawdopodobne, może się 
zdarzyć, że zabezpieczenia danych zostaną 
złamane. W takim przypadku firma Webfleet 
Solutions wdraża starannie przemyślane 
procedury, które uwzględniają jak najszybsze 
powiadomienie klienta oraz współpracę w 
celu opracowania rozwiązania problemu. 

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA 
DANYCH PRZEZ FIRMĘ WEBFLEET 
SOLUTIONS:
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ZOBOWIĄZANIE NA RZECZ 
BEZPIECZEŃSTWA I 
PRYWATNOŚCI DANYCH.
Nieustannie inwestujemy w nasz dział 
inżynieryjny oraz w wypróbowane 
technologie, procesy i pracowników, 
aby dostarczać naszym klientom 
najbardziej niezawodną platformę 
usług telematycznych, jaka jest 
dostępna na rynku.

Ponieważ jesteśmy jednym z największych dostawców 
usług telematycznych na świecie, stałe ulepszanie 
oferowanych przez nas usług jest wyjątkowo ważne, 
ponieważ chcemy mieć pewność, że jesteśmy i 
będziemy najlepszym partnerem dla Twojej firmy.

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ ISO 27001
Nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI) obejmuje wszystkie najważniejsze 
procesy biznesowe konieczne do zabezpieczenia 
zasobów informacyjnych związanych z platformą 
Webfleet Solutions. Obejmuje to usługi związane 
z architekturą, inżynierią, zapewnieniem jakości 
i informatyką dostarczane przez firmę Webfleet 
Solutions B.V w naszym centrum technologicznym 
w Niemczech, jak również bezpieczne centra danych 
znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Działania 
te przeprowadzane są w zgodnie ze normą ISO/IEC 
27001:2013 i realizowane zgodnie z oświadczeniem z 
listopada 2016 r.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
INFORMACJI
Podstawą działań Webfleet Solutions na rzecz 
bezpieczeństwa informacji jest zestaw zasad 
i programów bezpieczeństwa, które obejmują 
bezpieczeństwo organizacji oraz informacji. SZBI 
obejmuje między innymi następujące dziedziny:

Zasady bezpieczeństwa informacji
Szczegółowy zestaw zasad bezpieczeństwa 
stworzony po to, aby ukierunkowywać i wspierać 
system zarządzania informacjami oraz wszystkie 
działania operacyjne związane z platformą 
Webfleet Solutions.

Organizacja bezpieczeństwa informacji
Bezpieczeństwo informacji dotyczy wszystkich. 
Role i obowiązki wszystkich pracowników określone 
są biorąc pod uwagę bezpieczeństwo informacji. 
Wspólnie z zespołem ds. bezpieczeństwa 
informacji, każdy pracownik jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie i postępowanie zgodnie z 
certyfikatem ISO 27001, jak również za stosowanie 
się do unijnego Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz 
stosownych lokalnych przepisów dotyczących 
ochrony prywatności.

Bezpieczeństwo danych w dziale kadr
Bezpieczeństwo informacji jest zapewnione 
przed zatrudnieniem, w jego trakcie i po ustaniu 
stosunku pracy. Dotyczy to m.in. rekrutacji nowych 
pracowników i zapewnienia im stałych oraz 
indywidualnie dopasowanych szkoleń.

Zarządzanie zasobami
Inwentaryzacja, jasna odpowiedzialność oraz 
konserwacja zasobów przez cały okres eksploatacji 
gwarantuje właściwą kategoryzację i określenie 
poziomu ryzyka oraz przypisanie mu konkretnego 
właściciela. Obejmuje to bezpieczne obchodzenie 
się z własnością intelektualną firmy i danymi 
klientów.

Kontrola dostępu
Dzięki narzędziom do zarządzania tożsamością, 
wszelki dostęp do danych jest ograniczony i 
udzielany w takim zakresie, w jakim jest potrzebny. 
Dodatkowe kontrole pomagają zapobiegać 
nieuprawnionemu dostępowi. Na przykład 
monitoring logowania do systemu pozwala 
wykrywać zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Kryptografia
Inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt i 
oprogramowanie. Sprawdzone technologie krypto-
graficzne chronią prywatność oraz integralność 
danych naszych klientów i naszych systemów 
operacyjnych. 

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
Zgodnie z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych, posiadamy dwa niezależne centra 
Tier3+ na terenie Unii Europejskiej. Odpowiednia 
konfiguracja zapewnia funkcje przywracania pracy 
po awarii oraz największą dostępność, będącą pod 
ciągłą obserwacją. 

Bezpieczeństwo operacyjne
Dokładamy wszelkich starań, aby stosować 
w naszych działaniach operacyjnych ścisłe i 
powtarzalne procesy, którymi można zarządzać. 
Określenie podstaw bezpieczeństwa pozwala 
zarządzać poziomami ryzyka i podejmować 
skuteczne decyzje operacyjne.

Najważniejsze cechy bezpieczeństwa operacyjnego:
• Procedury operacyjne i dokumentacja
•  Testy kopii zapasowych i przywracania ważnych 

systemów
• Monitorowanie środowisk operacyjnych
•  Zarządzanie zdarzeniami, problemami i zmianami 

w oparciu o dobre praktyki
• Testy obciążeniowe
• Podział obowiązków
• Wzmacnianie systemu
•  Podział środowisk na rozwój, testowanie i 

produkcję
• Skanowanie słabych punktów
• Testy penetracyjne
• Zarządzanie poprawkami

WYDAJNOŚĆ PLATFORMY USŁUGOWEJ  
WEBFLEET SOLUTIONS

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ISO/IEC 
27001:2013
Przeprowadzono certyfikację naszej platformy usługowej i 
naszych procesów, aby zagwarantować, że nasi klienci korzystają 
z najwyższego poziomu ochrony pod kątem bezpieczeństwa 
informacji i ochrony danych.

NAJWYŻSZY STANDARD SZYFROWANIA EV SSL
Bezpieczne, szyfrowane logowanie i przesyłanie danych do 
naszej platformy usługowej. Klienci mogą mieć pewność, że ich 
dane są bezpieczne

LOKALNA INSTALACJA
Instalatorzy w kraju i na świecie

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGA
Lokalni sprzedawcy i integratorzy systemów

APP CENTER
Sprawdzone zintegrowane rozwiązania i 
dodatkowe aplikacje dostępne w App Center

„Certyfikat ISO 27001 
gwarantuje, że mamy 

pełną kontrolę nad naszymi 
procesami, a dane naszych 

klientów są w bezpiecznych rękach. 
Jest to dla nas wyjątkowo istotne, 

ponieważ dostarczamy rozwiązania z 
zakresu zarządzania flotą pojazdów 
typu „Software as a Service” 
(oprogramowanie jako usługa)”.

Thomas Schmidt,  
dyrektor zarządzający, Webfleet Solutions
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Bezpieczeństwo komunikacji
Bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania wymaga 
bezpiecznej sieci. Stosujemy bezpieczne metody komunikacji, 
takie jak:
• Podział sieci
• Rozdział sieci VLAN i stref DMZ z wielopoziomowymi zaporami
• Narzędzia kontroli dostępu do sieci (NAC)
•  Domyślne szyfrowanie przy użyciu najnowszych standardów 

branżowych

NABYCIE, ROZBUDOWA I KONSERWACJA SYSTEMÓW
Podczas tworzenia oprogramowania, bezpieczeństwo i 
niezawodność wszystkich naszych produktów opiera się na 
bezpiecznych zasadach i procesach programowania, które 
gwarantują sprawne korzystanie z istniejących systemów. 

Okres eksploatacji i rozwoju bezpiecznego oprogramowania 
obejmuje:

• Wzajemnie zweryfikowany projekt i kod

• Ocena jakości oraz testowanie funkcji i obciążeń

• Zarządzanie wersjami i zmianami

• Analizy statystyczne kodu (OWASP Top 10 / SANS Top 25)

Dodatkowo pracujemy nad następującymi programami mającymi 
na celu zabezpieczenie naszego obszaru technicznego:

• Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa

•  Testowanie i weryfikacja systemów bezpieczeństwa na etapie 
wdrażania

• Wzmacnianie systemu

• Zarządzanie poprawkami i lukami w zabezpieczeniach

• Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowej

RELACJE Z DOSTAWCĄ
Zarządzanie zewnętrznymi zagrożeniami 
pomaga nam zagwarantować, że organizacji 
nie grozi dodatkowe ryzyko w związku z 
relacjami z partnerami lub dostawcami. O ile to 
możliwe, wybieramy dostawców, którzy stosują 
międzynarodowe standardy bezpieczeństwa 
informacji, a także kierują się podobnymi 
wartościami, co firma Webfleet Solutions w 
zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony 
danych.   

ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI 
NARUSZAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO 
INFORMACJI
W przypadku, gdy ma miejsce naruszenie 
bezpieczeństwa, istotne jest, aby dysponować 
skutecznym procesem do zarządzania takim 
zdarzeniem. Obejmuje to szybką komunikację 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, jak 
również wewnętrzny raport dotyczący słabych 
stron zabezpieczeń, który wesprze dalsze 
zabezpieczenie obszaru.   

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ 
DZIAŁANIA
Zarządzamy szczegółowym programem ciągłości 
działania i bezpieczeństwa informacji, który ma na 
celu zapewnienie ciągłości dostępu do platformy 
Webfleet Solutions naszym klientom nawet 
podczas awarii. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, 
w naszych centrach danych prawdopodobieństwo 
wystąpienia poważnej awarii jest nieznaczne, 
ponieważ każde z dwóch centrów może 
samodzielnie prowadzić wszelkie działania. 
Oznacza to, że klienci mogą polegać na naszej 
platformie, kiedy jej potrzebują.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I OCHRONA 
DANYCH
W Webfleet Solutions Inspektor Ochrony 
Danych przeprowadza kontrole i audyty w celu 
zapewnienia zgodności z unijnym Ogólnym 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) oraz stosownymi lokalnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony prywatności. Nasz 
zespół ds. bezpieczeństwa SZBI regularnie 
weryfikuje wymagania w zakresie prawa i 
bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na 
platformę telematyczną lub zasoby informacyjne 
objęte systemem zarządzania bezpieczeństwem 
informacji.

NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY
•  MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I 

INTEGRALNOŚĆ 
Twoje dane są w bezpiecznych rękach dzięki 
spełnieniu przez nasz system wymagań 
certyfikatu ISO 27001.

•  OCHRONA PRYWATNOŚCI KIEROWCY 
Współpracujemy z zespołami ds. ochrony 
danych i radami pracowniczymi, aby zapewnić 
pełne poszanowanie prywatności.

•  USUWANIE DANYCH 
W przypadku usunięcia danych, są one 
nadpisywane, aby uniemożliwić ich odzyskanie 
przez nieupoważnione strony.

•  PRZECHOWYWANIE DANYCH 
Domyślnie przechowujemy wszystkie 
szczegółowe dane maksymalnie przez 
dziewięćdziesiąt (90) dni, natomiast karty 
drogowe, dashboard i raporty za rok bieżący 
i dwa lata wstecz. Okresy te mogą się różnić 
w związku ze szczegółowymi przepisami 
obowiązującymi w danym kraju.

•  WYBIERZ INTEGRALNOŚĆ I CHROŃ ŚRODOWISKO 
Oferujemy bezpieczną platformę, która 
pozwala oszczędzać i jednocześnie dbać o 
środowisko naturalne.

PRACE 
INŻYNIERYJNE

ROZWÓJ KONTROLA 
JAKOŚCI

WDROŻENIE

Analiza architektury 
oprogramowania

Analiza 
statystyczna kodu 
oprogramowania

Dynamiczna 
analiza aplikacji

Wdrożenie i 
stabilizacja aplikacji


