
Nie musisz być w biurze, aby zarządzać fl otą. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie 

informacje w zasięgu ręki.

Aplikacja WEBFLEET Mobile
ZARZĄDZAJ FLOTĄ ZDALNIE  

KORZYŚCI

STAŁE POŁĄCZENIE Z POJAZDAMI I ZASOBAMI FIRMY 
Zawsze i wszędzie

SZYBKA LOKALIZACJA KIEROWCÓW, POJAZDÓW I ZASOBÓW 
Bieżące informacje o lokalizacji i aktualizacje statusu dostępne w jednym interfejsie

LEPSZA OBSŁUGA KLIENTÓW
Dokładne i aktualizowane na bieżąco czasy przybycia dla realizowanych zadań

ELASTYCZNE REAGOWANIE NA NIESPODZIEWANE SYTUACJE 
Natychmiastowe powiadomienia, gdy tylko wystąpią trudności

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
Możliwość przeglądania czasów jazdy w aplikacji

SZYBKA WYSYŁKA NOWYCH ZAMÓWIEŃ 
Natychmiastowa reakcja i płynne działanie fi rmy

FUNKCJONALNOŚCI
MONITOROWANIE POJAZDÓW I ZASOBÓW
Na bieżąco monitoruj lokalizację pojazdów i zasobów2, sprawdzaj dokąd jadą i uzyskuj informacje o kierowcach.

WIDOK MAP
Na mapach TomTom lub mapach Google możesz znaleźć pojedynczy pojazd albo całą fl otę. Masz też możliwość 
wyszukiwania z użyciem listy pojazdów i fi ltrów uwzględniających dostępność pojazdu, status, tryb podróży i 
grup.

ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE 
ZDALNEZDALNEZDALNEZDALNE



FUNKCJONALNOŚCI
RUCH DROGOWY
Planuj trasy tak, aby ominąć korki dzięki informacjom wyświetlanym na mapie.

WIADOMOŚCI
Przeglądaj wiadomości tekstowe oraz dotyczące statusu i zamówień. Wysyłaj 
wiadomości bezpośrednio do kierowcy na terminal PRO.

DANE PRZEBIEGU
Masz dostęp do wcześniej zarejestrowanych danych przebiegu posortowanych 
według daty dla pojedynczego pojazdu lub całej fl oty. Sprawdzisz 
punkt początkowy i końcowy, czas trwania podróży, pokonany dystans, 
zarejestrowane szczegóły podróży/zamówienia oraz numer prawa jazdy.

ZAMÓWIENIA
Wysyłaj zamówienia i sprawdzaj przebieg realizacji zamówienia z wybranego 
pojazdu wraz z jego lokalizacją i szacowanym czasem przybycia.

POWIADOMIENIA I ALERTY
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy pojazd wjeżdża lub wyjeżdża z 
wcześniej określonego obszaru geografi cznego lub gdy dochodzi do zmian w 
statusie zamówienia. 

OBSŁUGIWANE JĘZYKI
Angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, portugalski, włoski, 
polski, czeski, szwedzki, duński

POBIERZ APLIKACJĘ
Dotychczasowi klienci WEBFLEET mogą pobrać BEZPŁATNĄ aplikację na 
urządzenie iPhone ze sklepu Apple App Store lub na urządzenie z systemem 
Android ze sklepu Google Play Store. Wystarczy zalogować się za pomocą 
danych logowania do WEBFLEET. 

1  Wymagane są dodatkowe usługi Pozostały czas jazdy (RDT) lub Tachograph Manager Plus / TachoShare Plus.
2  Monitorowanie zasobów wymaga zainstalowania urządzenia monitorującego LINK 340 i wykupienia subskrypcji w taryfi e 
Monitorowanie zasobów.

ZARZĄDZANIE 
ZDALNE


