
Toto velké zařízení Driver Terminal s možností úprav je přizpůsobené potřebám vaší firmy 

a podporuje zlepšení pracovní efektivity, výkonu řidičů a bezpečnosti.  

PRO 8375
PROPOJENÍ ÚDAJŮ O VOZIDLE A ŘIDIČI S FIREMNÍMI PROCESY   

VÝHODY
POMÁHEJTE ŘIDIČŮM JEZDIT BEZPEČNĚJI A EFEKTIVNĚJI   
• Aktivní zpětná vazba ohledně stylu jízdy umožňuje řídit hospodárněji a bezpečněji

• Profesionální navigace se stará o to, aby řidiči trávili méně času na cestách a více u zákazníků

• Robustní konstrukce zařízení je vhodná k použití za každých podmínek

VYLEPŠENÍ PRODUKTIVITY A SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM   
•  Digitalizované pracovní postupy propojují kancelářské systémy s daty z terénu. Díky lepší viditelnosti 

a přesnějším časům příjezdu budete moci zákazníkům poskytnout kvalitnější služby

•  Automatické zaznamenávání pracovní doby a ujetých kilometrů pomáhá dodržovat předpisy bez 
zbytečných komplikací

PŘIZPŮSOBTE ZAŘÍZENÍ SVÉ FIRMĚ 
• V centru aplikací App Center naleznete řadu aplikací od akreditovaných partnerů

• Zařízení lze přizpůsobit pomocí aplikací Android a kompletních sad SDK

FUNKCE
NEJLEPŠÍ NAVIGACE VE SVÉ TŘÍDĚ
Profesionální navigace Webfleet Solutions ukazuje nejrychlejší trasy a poskytuje přesné časy příjezdu. Vaši řidiči 
jsou vždy vybaveni nejnovějšími mapami. Trasy a BZ pro velká vozidla1 zajistí nejvhodnější trasy pro váš tým.

SPRÁVA ZAKÁZEK
Odesílejte zadání a pokyny k příkazům přímo z kanceláře do zařízení Driver Terminal. Řidiči mohou 
poté jet rovnou do cíle.

REGISTRACE PRACOVNÍ DOBY A UJETÝCH KILOMETRŮ
Zaznamenávejte pracovní dobu jednoduchým poklepáním na obrazovku. Kniha jízd umožňuje zaznamenat 
ujeté kilometry a zaregistrovat je jako soukromou cestu, dojíždění do práce nebo pracovní cestu.
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FUNKCE
STYL JÍZDY A ZPRÁVY
Systém OptiDrive 360 nabízí v reálném čase aktivní rady k řízení, které 
podporují bezpečnější a efektivnější jízdu. Technologie převodu textu na 
hlas čte zprávy nahlas bez vyrušování řidičů. 

7“ TABLET S ROBUSTNÍ KONSTRUKCÍ
Odolný kryt s praktickou kolébkou a konstrukcí doku, dostatečná kapacita 
baterie a různé specializované příslušenství zajišťuje spolehlivost při 
používání zařízení ve vozidle i mimo něj.

SNADNÉ PŘIPOJENÍ
Interní modem 4G LTE2 a připojení Wi-Fi umožňují odesílat aktualizace 
zařízení bezdrátově mezi kanceláří a terénem. Technologie NFC / RFID 
a Bluetooth nabízejí široké možnosti integrace.  

VESTAVĚNÝ FOTOAPARÁT A PODPORA ZPĚTNÉ KAMERY3   
Vestavěný 8MP fotoaparát s bleskem umožňuje pořizovat snímky a videa. 
Vlastní vstup videa umožňuje připojit zpětnou kameru, která zajišťuje 
bezpečnější a pohodlnější řízení.

PLATFORMA ANDROID S MOŽNOSTÍ ŘÍZENÍ A PŘIZPŮSOBENÍ
Připraveno pro řadu standardních aplikací Android s možností přizpůsobení 
a vytváření firemních aplikací. Zařízení lze plně spravovat prostřednictvím 
systému MDM (Mobile Device Manager). Toto se týká aktualizací na dálku 
a rychlého zavedení obsahu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obrazovka: 7” (1024 × 600 pixelů)

Typ obrazovky: jasná, vícedotyková, IPS 
(s podporou ovládání v rukavicích)

Třída ochrany: IP 54, odolnost vůči 
pádu, otřesům a vibracím

Rozměry zařízení: 210,8 × 132 × 20 mm

Hmotnost: 485 g

Porty (na kolébce):  
• 2 × 3,5 mm (video/zvuk) 
• USB pro hostitelská zařízení 
• micro USB 
• Připojení napájení do vozidla

Fotoaparát: 8 MP s bleskem

Procesor: čtyřjádrový, 1,3 GHz

Operační systém: Android 6

Úložiště: 32 GB ROM / 2 GB RAM

Snímače: akcelerometr, okolní světlo, 
teplota

microSD: až 128 GB

Baterie: 4000 mAh

Provozní teplota: - 20 °C až + 60 °C

Funkce NFC: 
• NFC: MiFare a Felica 
• RFID (HF): ISO 14443 A a B, ISO 15693

Připojení:  
• 4G LTE (microSIM)2 
• Wi-Fi® (2,4/5 GHz) 
• Bluetooth® 4.1 (BLE) 
• GPS a GLONASS

Pokrytí mapy: 49 evropských zemí 
(omezení vjezdu nákladních vozů pro 
32 zemí)1

1  Trasy pro velká vozidla jsou k dispozici pouze ve verzi PRO 8375 TRUCK.
2   Datové připojení není součástí – vyžaduje kartu microSIM pro datová připojení 4G LTE.
3   Kompatibilita zpětné kamery závisí na modelu kamery. 
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Odolný 
kryt

Slot na kartu SIM 
a microSD

Magnetická kolébka 
s několika porty


