
Een compacte Driver Terminal met een 2,5 inch touchscreen, ontwikkeld om eigenaren van wagenparken die 

gebruik maken van WEBFLEET te helpen hun bestuurders beter te controleren en hun rijgedrag beter af te 

stemmen op hun zakelijke processen. Zorg voor betere naleving van de wet- en regelgeving en meer controle 

door uw volledige wagenpark uit te rusten met een klein apparaat dat in alle essentiële functionaliteiten 

voorziet. Betere interactie tussen bestuurder en manager zorgt ervoor dat bedrijven een intelligenter en 

efficiënter wagenpark kunnen runnen, en tegelijkertijd een geweldige klantenservice kunnen bieden.

FUNCTIES
BESTUURDER ID
Bestuurders kunnen zich identificeren door hun NFC/RFID-kaart* te 
scannen. De geïntegreerde buzzer wordt gebruikt om de bestuurder eraan te 
herinneren zichzelf te identificeren door zijn RFID-kaart te scannen.

RITREGISTRATIE
Geef voor elke rit aan of het om een zakelijke rit, woon-werkverkeer of 
een privérit gaat. Eenvoudige rapportage met één klik - betekent minder 
administratie voor bestuurders.

WERKTIJDEN
Afzonderlijke werktijdenregistratie van bestuurders om aan de wetgeving 
of het beleid te voldoen. Ook te gebruiken voor het factureringsproces. 
Bestuurders registreren zich met hun RFID/NFC op het apparaat vanaf 
het moment dat ze beginnen met werken en drukken vervolgens op het 
touchscreen wanneer zij een pauze nemen of naar huis gaan.

OPTIDRIVE 360
OptiDrive 360 ondersteunt een continue verbetering van de prestaties van 
de bestuurders met audiovisuele feedback tijdens de rit. Het OptiDrive-menu 
toont een overzicht van de bestuurder, op basis van verschillende indicatoren 
(gemiddelde van ritten in de laatste 7 dagen) en de totale OptiDrive 360-score.

RIJMODUS
Tijdens een rit toont het display ritgerelateerde informatie zoals tijd en afstand 
en gemiddeld brandstofverbruik**. Het pictogram voor de registratiestatus 
(zakelijk/privé/woon-werk) wordt midden in het raster weergegeven.

PRO 2020
DE BESTUURDERSREGISTRATIE- EN COACHINGTERMINAL VOOR GROTERE WAGENPARKEN.

ADVISEER 
REGISTREER 
CONTROLEER



HIGHLIGHTS
Instap-apparaat met alleen 
essentiële functionaliteiten die 
nodig zijn voor het beheer van een 
groot wagenpark.

Compacte 2,5 inch Driver 
Terminal met een groot aantal 
functionaliteiten, zonder navigatie.

Combineer met een bestaande 
LINK 510 voor een optimale 
bestuurdersinterface, 
combineer met LINK 105 voor 
brandstofverbruik.

SPECIFICATIES
Afmetingen: 116 mm x 71 mm x 17 mm 

Grootte: apparaat inclusief kabel: 135 g

Voeding: 12 V / 24 V  
(min. 9 V tot max. 30 V)

Operationele temperatuur:  
-20 °C tot +70 °C

Veiligheidsklasse: IP 20  

Accessoires: dashboard houder

MEER 
INFORMATIE
Bezoek www.webfleet.com voor 
meer informatie over de PRO-serie.

*    HF RFID 13,56 MHz (voldoet aan ISO14443A) 
(ondersteunt protocollen die voldoen aan 
ISO14443A, zoals MIFARE Ultralight, MIFARE 
Classic, MIFARE SmartMX, MIFARE DESFire, 
MIFARE Plus, enz.)

**  LINK 105 vereist voor indicatoren voor 
rijgedrag van bestuurders met betrekking tot 
brandstofverbruik

0
2

0
12

0
18

_
P

R
O

2
0

2
0

_
d

at
as

h
e

et
_

N
L

VOORDELEN
VERGROOT DE BETROKKENHEID VAN BESTUURDERS 
met een schaalbare, consistente gegevensverzameling en realtime feedback 
over het rijgedrag van de bestuurder.

VERBETER NALEVING 
door consistent gegevens van alle bestuurders te verzamelen door uw 
volledige wagenpark uit te rusten met de PRO 2020. Dit geeft u een beter 
zicht op de naleving van wettelijke verplichtingen en bedrijfsbeleid.

VERLAAG DE KOSTEN, VERBETER DE VEILIGHEID 
door een goed overzicht te verkrijgen van de manier waarop met voertuigen 
wordt gereden - brandstof-, service-, onderhouds- en verzekeringskosten 
kunnen worden verlaagd en bestuurders zijn veiliger onderweg. 

VERBETER DE KLANTENSERVICE 
door actuele, realtime gegevens te koppelen aan back office-systemen 
zoals factureringssoftware, kunnen klanten sneller en effectiever worden 
geïnformeerd en op de hoogte worden gehouden.

WAAROM DE PRO 2020?
RENDABELE DRIVER TERMINAL MET GROOT AANTAL 
FUNCTIONALITEITEN
• Als u verplichte bestuurders-ID met een geïntegreerde buzzerr wenst

•  Als u alleen de essentiële functionaliteiten nodig hebt om uw gehele 
wagenpark uit te rusten.

CONSISTENTE GEGEVENSVERZAMELING EN RAPPORTAGE
• Eenvoudig touchscreen voor gebruiksvriendelijke registratie van gegevens

• Krachtige rapportage en dashboards voor snellere en betere besluitvorming

•  WEBFLEET marktleidend beschikbaarheidsrecord  
(ISO 27001-gecertificeerd)

•  De verzamelde gegevens kunnen in softwaresystemen van derden worden 
geïntegreerd, zoals facturerings- of time management-programma’s.

LAGERE VOERTUIGKOSTEN EN VERBETERDE VEILIGHEID
• Display met relevante feedback

• Coaching in rijgedrag voor betere rijstijlstandaarden

• Helpt de rijstijl van de bestuurder te verbeteren voor een veiliger wagenpark

• Lagere service- en onderhoudskosten.

ADVISEER 
REGISTREER 
CONTROLEER


