
Znaczna część kosztów obsługi pojazdu wiąże się ze sposobem jego eksploatacji i dlatego warto 
monitorować styl jazdy kierowców. OptiDrive 360 to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie pomagające 
stale poprawiać wydajność jazdy w każdej flocie, bez względu na typ pojazdów. Dzięki współpracy 
kierowców i osób zarządzających flotą, styl jazdy może być bardziej efektywny, bezpieczny i ekologiczny.
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WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI OPTIDRIVE 360
Kierowcy otrzymują spersonalizowane informacje dotyczące jazdy obejmujące 8 wskaźników
wydajności OptiDrive:

PRZEKRACZANIE PRĘDKOŚCI — aktualna prędkość jazdy w odniesieniu
do istniejących ograniczeń prędkości.

 
ZDARZENIA PODCZAS JAZDY — np. ostry skręt lub
gwałtowne hamowanie.

PRACA NA BIEGU JAŁOWYM — informacja zwrotna pomagająca
ograniczyć niepotrzebne spalanie paliwa na biegu jałowym.

PALIWO — wskazuje rzeczywiste zużycie paliwa i efektywność
jego wykorzystania.

STAŁA PRĘDKOŚĆ — informacje o płynności jazdy i
niepożądanych zmianach prędkości.

TOCZENIE POJAZDU — wskazanie odcinków, na których
pojazd potencjalnie może się toczyć, pomaga dostosować
styl jazdy pod kątem obniżenia zużycia paliwa.

EKOLOGICZNA PRĘDKOŚĆ — porównanie prędkości pojazdu do
zalecanej prędkości pozwalającej uzyskać minimalne zużycie paliwa.

ZMIANA BIEGÓW — porady na temat zmiany biegów służące optymalizacji zużycia paliwa.



CZEGO POTRZEBUJESZ?*

WEBFLEET LINK 410 lub 
LINK 510

LINK 105 Terminal 
Kierowcy PRO

* Dostępność kluczowych wskaźników wydajności floty zależy od wybranego sprzętu.

BIEŻĄCA ANALIZA 360˚
Kierowcy mogą analizować własną wydajność po każdej podróży i porównywać 
swoje wyniki w danym tygodniu lub miesiącu za pomocą karty Mój profil jazdy. 
Oznacza to, że w połączeniu z informacjami otrzymywanymi podczas podróży, 
kierowcy są stale informowani o swoim stylu jazdy i są aktywnie zaangażowani w 
jego poprawę.

Korzystając z OptiDrive 360, menedżerowie mogą w łatwy sposób monitorować 
i oceniać ogólną wydajność jazdy, identyfikować obszary wymagające poprawy 
oraz podejmować działania zmierzające do ciągłego doskonalenia stylu jazdy 
kierowców. Pulpity dostępne w czasie rzeczywistym i szczegółowe raporty 
zapewniają informacje oraz pozwalają kontrolować bezpieczeństwo i koszty.

KORZYŚCI
NIŻSZE KOSZTY — obniż zużycie paliwa, koszty przeglądów serwisowych i 
wysokość składek ubezpieczeniowych, ograniczając tym samym łączny koszt 
posiadania pojazdów.

WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCÓW — 
dostarczane w czasie rzeczywistym informacje zwrotne i porady dotyczące 
stylu jazdy to mniej wypadków i krótsze przestoje związane z konserwacją.

EKOLOGICZNA JAZDA ZMNIEJSZA EMISJĘ CO2 — wykaż się troską o 
środowisko, dążąc do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2. 

CIĄGŁE DOSKONALENIE 360˚ — analizuj trendy, porównuj wydajność 
kierowców i identyfikuj obszary, w których można poprawić wyniki.
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