WYDAJNA
WSPÓŁPRACA
Z MOBILNYM
ZESPOŁEM
TOMTOM PRO 5350/7350
TERMINALE KIEROWCÓW U MOŻLIWIA JĄCE LEPSZ Ą WSPÓŁPR ACĘ
Z MOBILNYM ZESPOŁEM

Bądź w stałym kontakcie z członkami zespołu, którzy są w trasie. Zapewnij im narzędzia, dzięki
którym dotrą do celu szybko i bezpiecznie, niezależnie od rodzaju pojazdu, którym się poruszają.

FUNKCJONALNOŚCI
PRO 5350
REJESTRACJA KIEROWCÓW
(PIN/IDENTYFIKATOR)
NAWIGACJA I USŁUGA TRAFFIC
BEZPŁATNA DOŻYWOTNIA USŁUGA
AKTUALIZACJI MAP
ASYSTENT PASA RUCHU
OSTRZEŻENIA O ZATRZYMANYM RUCHU
CZAS PRACY I REJESTRACJA PRZEBIEGU
(KARTA DROGOWA - LOGBOOK)
ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI I WYMIANA
WIADOMOŚCI
OBSŁUGA KART SD
BLUETOOTH
SZYBKIE AKTUALIZACJE PRZEZ SIEĆ WI-FI
PRZENOŚNE I UNIWERSALNE URZĄDZENIE
MONITORUJĄCE + OCHRONA PRYWATNOŚCI
NAWIGACJA DLA CIĘŻARÓWEK I UM-Y
(UŻYTECZNE MIEJSCA)
OCENA STYLU JAZDY
ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIEM LINK

PRO 5350 TRUCK

PRO 7350

PRO 7350 TRUCK

WYDAJNA
SMARTER
WSPÓŁPRACA
FOR
ZWORKING
MOBILNYM
A FLEXIBLE
ZESPOŁEM
MOBILE TEAM
NAJWAŻNIEJSZE
CECHY

KORZYŚCI

Wiodąca na rynku nawigacja i bieżące
informacje o ruchu drogowym.

CENIONA NAWIGACJA Z INFORMACJĄ O RUCHU DROGOWYM

Planuj trasy i przydzielaj je kierowcom
z poziomu platformy WEBFLEET.

•P
 lanuj trasy i jedź bardziej wydajnie.
• Informacje drogowe w czasie rzeczywistym pomogą Twoim kierowcom
dotrzeć do miejsca docelowego o zaplanowanej godzinie.
• Podnieś jakość obsługi, informując klientów o szacowanych czasach
przyjazdu.
• Nawigacja i funkcja wyznaczania tras dla ciężarówek i autobusów zapewniają
kierowcom najlepszy dobór trasy*.
• Dedykowane UM-y (Użyteczne miejsca) dla ciężarówek i autobusów*.

NIŻSZE KOSZTY, WYŻSZA WYDAJNOŚĆ
•S
 praw, aby Twoi pracownicy spędzali mniej czasu w drodze, a więcej u
klientów.
• Realizuj więcej zadań każdego dnia dzięki usprawnieniom pracy.
• Lepiej planuj trasy dzięki danym w czasie rzeczywistym.
• Wysyłaj trasy bezpośrednio z platformy WEBFLEET do terminali kierowców.
• Ogranicz koszty paliwa i porównuj styl jazdy poszczególnych kierowców.
• Aktualizacje Wi-Fi umożliwiają szybki i łatwy dostęp do najnowszych wersji
map i oprogramowania.

KORZYSTAJ Z AKTUALNYCH DANYCH I ZAPEWNIJ ZGODNOŚĆ Z
PRZEPISAMI
• Rejestruj czas pracy i przebieg za jednym dotknięciem.
• Wykorzystuj dane dotyczące kierowców i pojazdów zawarte w raportach,
aby łatwo zarządzać flotą i zapewnić zgodność z przepisami.

Przydatne informacje i porady OptiDrive
360** w pojeździe pomagają prowadzić
wydajnie i bezpiecznie.
Proste i szybkie aktualizacje przez sieć
Wi-Fi.

DANE TECHNICZNE
Czas pracy akumulatora:
do 1 godziny autonomicznej pracy
Gniazdo SD: microSD do 32 GB
Pamięć wewnętrzna:
16 GB wewnętrznej pamięci flash
Rozmiar ekranu:
ekran dotykowy 13 cm (5 cali)
Typ ekranu: pojemnościowy ekran
panoramiczny o proporcjach 16:9
Rozdzielczość ekranu: WVGA (5:3)
Wymiary urządzenia:
145 (szer.) × 90 (wys.) × 20 (głęb.) mm
Waga urządzenia: 220 gram

•W
 yszukuj najbezpieczniejsze trasy dla pojazdów o każdej wielkości.
• Asystent pasa ruchu ułatwia bezpieczną nawigację na skomplikowanych
skrzyżowaniach.
• Ostrzeżenia o zatrzymanym ruchu i korkach informują kierowców o
problemach na trasie.
• Usługa OptiDrive 360** pomaga kierowcom poprawić styl jazdy w czasie
rzeczywistym dzięki funkcji Active Driver Feedback.

Zasięg mapy:
wszystkie kraje europejskie (45)
Połączenia:
• PRO 7350 — w połączeniu
z urządzeniem LINK — Bluetooth 2.1
• PRO 5350 — karta SIM i modem
w urządzeniu — Bluetooth 2.1

PRO 5350 — ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
• Przenośne urządzenie do monitorowania z kartą SIM.
• Opcja ochrony prywatności umożliwia wyłączenie monitorowania po
skończeniu pracy.
• Możliwość łatwego przełożenia do innego pojazdu.

* Tylko w przypadku wyboru wersji dla samochodów ciężarowych
** F
 unkcja OptiDrive 360 nie jest obsługiwana w urządzeniu TomTom PRO 5350

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
Więcej informacji o rozwiązaniach
PRO na stronie webfleet.com
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BEZPIECZNIEJSZA JAZDA

