SPRÁVA
PODNIKU
NA CESTÁCH
Aplikace WEBFLEET Mobile
SPRAVUJTE PROVOZ SVÉHO VOZOVÉHO PARKU NA CESTÁCH
Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací WEBFLEET
Mobile máte správu vždy po ruce.

VÝHODY
NEUSTÁLÉ SPOJENÍ S VOZIDLY A MAJETKEM
Ať už jste kdekoli, ve dne i v noci
RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ŘIDIČŮ, VOZIDEL A MAJETKU
Aktualizace o stavu a umístění v reálném čase v jednom rozhraní
LEPŠÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Aktuální a přesné časy příjezdu pro probíhající zakázky
REAGUJTE NA NEOČEKÁVANÉ SITUACE
Okamžitá upozornění při výskytu narušení
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Údaje o době řízení dostupné z aplikace
RYCHLÉ ODESÍLÁNÍ NOVÝCH PŘÍKAZŮ
Neztrácejte čas a udržujte efektivitu provozu

FUNKCE
SLEDOVÁNÍ VOZIDEL A MAJETKU
V reálném čase uvidíte polohy svých vozidel a majetku2, kam mají namířeno a také informace o řidiči.
ZOBRAZENÍ MAPY
Jedno vozidlo nebo celý vozový park můžete najít na mapě TomTom nebo Google s možností hledání
pomocí seznamu vozidel a filtrů, včetně dostupnosti vozidel, stavů, režimu cesty a skupin.

SPRÁVA
PODNIKU
NA CESTÁCH
FUNKCE
DOPRAVA
Informace o dopravě zobrazené na mapě umožňují plánovat trasy kolem husté
dopravy.
ZPRÁVY
Prohlížejte si zprávy, stavy a zprávy k příkazu. Odesílejte zprávy přímo do
řidičova zařízení PRO Driver Terminal.
ÚDAJE O CESTĚ
Zobrazte si dřívější údaje o cestě podle data pro jednotlivá vozidla nebo celý
vozový park. Zkontrolujte místo začátku a konce cesty, délku cesty, ujetou
vzdálenost, zaznamenané podrobnosti cesty/příkazu a ID řidiče.
PŘÍKAZY
Odesílejte příkazy a sledujte jejich průběh z vybraného vozidla, včetně
umístění vozidla, které objednávku vyřizuje, a očekávaného času příjezdu.
OZNÁMENÍ/UPOZORNĚNÍ
Nechte si zasílat okamžitá upozornění při výjezdu nebo vjezdu vozidla do
definované geografické oblasti a při změně stavu příkazu.
PODPOROVANÉ JAZYKY
Angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, španělština, portugalština,
italština, polština, čeština, švédština, dánština.
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Jsou vyžadovány doplňkové služby Zbývající doby řízení (RDT) nebo Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus.
Sledování majetku vyžaduje instalaci zařízení LINK 340 a aktivní předplatné tarifu Sledování majetku.

ZÍSKEJTE APLIKACI
Stávající zákazníci služby WEBFLEET si mohou aplikaci stáhnout ZDARMA pro
iPhone prostřednictvím obchodu Apple App Store nebo pro systém Android
z Obchodu Google Play. Stačí se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů služby
WEBFLEET.

