
Um terminal de condutores compacto com ecrã tátil de 2,5 polegadas, concebido para dar apoio aos 

proprietários de frotas que utilizam o WEBFLEET para melhor integrarem os condutores nos processos 

de controlo e gestão do negócio. Incluindo apenas as funcionalidades essenciais num único equipamento 

compacto, pode equipar toda a frota e ajudar a alcançar um maior grau de cumprimento e controlo. Uma 

melhor interação entre condutor e gestor possibilita às empresas operar frotas de forma mais inteligente 

e eficiente, garantindo ao mesmo tempo um excelente serviço ao cliente.

FUNÇÕES
ID DO CONDUTOR
Os funcionários identificam-se a si mesmos através da leitura de um cartão NFC/
RFID*. O alarme integrado é utilizado para relembrar ao condutor de que se deve 
identificar através do cartão RFID.

REGISTO
Aplique etiquetas apropriadas a cada percurso, como, por exemplo, Trabalho, Viagem 
para o emprego ou Privado. A criação simples de relatórios com um único clique 
significa que os condutores passam menos tempo com tarefas administrativas.

TEMPOS DE TRABALHO
Registo individual do tempo de trabalho por condutor para cumprimento das exigências 
legais ou da política da empresa e utilização para fins de faturação. Os condutores 
registam-se no equipamento através de RFID/NFC no momento em que começam a 
trabalhar e, mais tarde, tocam no ecrã tátil quando fazem uma pausa ou vão para casa. 

OPTIDRIVE 360
O OptiDrive 360 apoia a melhoria contínua do desempenho dos condutores 
com feedback visual e auditivo durante o percurso. O menu OptiDrive mostra 
as classificações do condutor quanto aos diferentes indicadores (médias dos 
percursos realizados nos últimos 7 dias) e a classificação global OptiDrive. 

MODO DE CONDUÇÃO
Durante os percursos, o ecrã mostra informações relacionadas com o mesmo, tais como 
tempo, distância e consumo médio de combustível**. O ícone do estado do Registo 
(Trabalho/Privado/Viagem para o emprego) é apresentado no centro da grelha.

PRO 2020
O TERMINAL DE REGISTO E ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES 
PARA FROTAS DE GRANDES DIMENSÕES.

ORIENTAÇÃO 
CUMPRIMENTO 
CONTROLO



DESTAQUES
Equipamento básico que inclui 
apenas as funcionalidades 
essenciais para gerir uma frota de 
grandes dimensões.

Terminal de condutores compacto 
de 2,5 polegadas repleto de 
funcionalidades, sem navegação.

Adicione-o a um LINK 510 já 
existente para obter uma interface 
do condutor apelativa; acrescente o 
LINK 105 para gerir o consumo de 
combustível.

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: 116 mm x 71 mm x 17 mm 

Peso do equipamento incluindo o 
cabo: 135 g

Tensão de alimentação: 12 V / 24 V  
(mín. de 9 V, máx. de 30 V)

Temperatura de funcionamento:  
-20 °C a +70 °C

Classe de proteção: IP 20  

Acessórios: suporte para tablier

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre a gama PRO, 
visite www.webfleet.com  

*    HF RFID 13,56 MHz (em conformidade 
com a norma ISO14443A) (compatível com 
protocolos conformes à norma ISO14443A, 
tais como MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, 
MIFARE SmartMX, MIFARE DESFire, MIFARE 
Plus, entre outros)

**  Os indicadores do comportamento dos 
condutores relacionados com o consumo de 
combustível requerem o LINK 105
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VANTAGENS
PERMITA AOS CONDUTORES ASSUMIREM MAIOR 
RESPONSABILIZAÇÃO 
com registos de dados consistentes e reportáveis e feedback em tempo real 
sobre o comportamento dos condutores.

AUMENTE O GRAU DE CUMPRIMENTO 
ao equipar toda a sua frota de forma a permitir a recolha consistente de dados 
de todos os condutores. Desta forma, adquire maior visibilidade quanto ao 
cumprimento das obrigações legais e da política da empresa.

REDUZA OS CUSTOS E MELHORE A SEGURANÇA 
ao conferir grande visibilidade à forma como os veículos são conduzidos: 
os custos com combustível, serviços de manutenção e seguros podem ser 
reduzidos ao mesmo tempo que os condutores ficam mais seguros quando 
estão na estrada.

MELHORE OS NÍVEIS DE SERVIÇO AO CLIENTE 
ao ligar dados em tempo real e ao melhorar sistemas administrativos como os 
programas de faturação, permitindo aos clientes manterem-se informados e 
atualizados de forma mais rápida e eficiente.

PORQUÊ ESCOLHER O PRO?
TERMINAL DE CONDUTORES REPLETO DE FUNCIONALIDADES  
E COM UMA GRANDE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO
• Quando precisa de uma ID de condutor forçada e de um alarme integrado

•  Quando apenas necessita das funcionalidades essenciais para equipar toda a 
sua frota

RECOLHA E COMUNICAÇÃO DE DADOS CONSISTENTES
• O ecrã tátil simples permite captar dados facilmente

•  Comunicação e painéis completos permitem tomadas de decisão melhores e 
mais rápidas

•  O WEBFLEET tem um registo de funcionamento ininterrupto líder de 
mercado (com certificação ISO 27001)

•  Os dados recolhidos podem ser integrados em sistemas de software 
terceiros, tais como faturação ou gestão de tempo

CUSTOS DE VEÍCULOS MAIS BAIXOS E MAIOR SEGURANÇA
• Ecrã de feedback apelativo

• A orientação do estilo de condução melhora os padrões de condução

•  Ajuda a melhorar o comportamento dos condutores, aumentando a 
segurança da frota

• Redução dos custos com serviços de manutenção.
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