
Förbli ansluten till ditt team oavsett var de befinner sig. Ge ditt team de verktyg de behöver för att kunna ta sig 
från punkt A till punkt B på det snabbaste, säkraste och mest effektiva sättet – oavsett storleken på fordonet.

TOMTOM PRO 5350/7350
DRIVER TERMINALS SOM HJÄLPER DIG ATT JOBBA PÅ ETT SMARTARE SÄTT MED 
DITT MOBILA TEAM.

JOBBA MED 
DITT MOBILA   
TEAM PÅ ETT 
SMARTARE 
SÄTT

FUNKTIONER
PRO 5350 PRO 5350 TRUCK PRO 7350 PRO 7350 TRUCK

FÖRARREGISTRERING (PIN-KOD/ID)

NAVIGERING OCH TRAFIKINFO

KOSTNADSFRIA KARTUPPDATERINGAR PÅ 
LIVSTID

AVANCERAD KÖRFÄLTSVÄGLEDNING

VARNINGAR OM STOPPAD TRAFIK

REGISTRERING AV ARBETSTID OCH 
KÖRSTRÄCKA (KÖRJOURNAL)

ORDERHANTERING OCH UTBYTE AV 
MEDDELANDEN

SD-KORT STÖDS

BLUETOOTH

SNABBA UPPDATERINGAR VIA WI-FI

PORTABEL ALLT-I-ETT-SPÅRNING  
MED SEKRETESSKONTROLL

LASTBILSNAVIGERING OCH IP:ER

FEEDBACK FÖR KÖRSTIL

KOMPATIBEL MED LINK 
SPÅRNINGSENHETER



SMARTER 
WORKING FOR 
A FLEXIBLE 
MOBILE TEAM

* Endast lastbilsversion.
**  OptiDrive 360 stöds inte på TomTom PRO 5350.
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ÖVERSIKT
Marknadsledande navigering och 
trafikinfo.

Planera och skicka rutter direkt till 
förarna från WEBFLEET.

OptiDrive 360** i fordonsfeedback 
och -råd för snabbare och effektivare 
körning.

Enkla och snabba uppdateringar via 
Wi-Fi.

SPECIFIKATIONER
Batteritid: upp till 1 timmes oavbruten 
drift

SD-kortplats: microSD-kort upp till 32 GB 

Internt minne: internt 16 GB-flashminne

Skärmstorlek: 5-tumspekskärm (13 cm)

Skärmtyp: kapacitiv 16:9-bredbildsskärm

Skärmupplösning: WVGA

Enhetsstorlek: 145 (B) x 90 (H)  
x 20 (D) mm

Vikt: 220 gram

Karttäckning: Alla EU-länder, EU 45

Anslutning: 
•  PRO 7350 – i kombination med LINK – 

Bluetooth 2.1
•  PRO 5350 – SIM-kort och modem på 

insidan – Bluetooth 2.1

LÄS MER
Läs mer PRO-sortimentet 
på webfleet.com  

FÖRDELAR
PRISVINNANDE NAVIGERING OCH TRAFIKINFO 
•  planera, kör och leverera på ett mer effektivt sätt 
• trafikinformation i realtid gör att du kan komma fram i tid
•  förbättra servicen genom att informera kunderna om beräknade 

ankomsttider
•  rutter och navigering för lastbilar och bussar som hjälper dig att hitta de 

lämpligaste vägarna*
• särskilda IP:er för lastbilar och bussar*

MINSKA KOSTNADERNA OCH FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN  
•  tillbringa mindre tid på vägen och mer med kunderna
• slutför fler jobb per dag tack vare det förbättrade arbetsflödet
• förbättra ruttplaneringen med realtidsinformation
• skicka rutter direkt från WEBFLEET till Driver Terminal
•  minska bränslekostnaderna och håll dig på banan med mätning av 

förarprestationer
•  snabb och enkel tillgång till de senaste kart- och programversionerna tack 

vare uppdateringar via Wi-Fi

REGISTRERA RÄTT DATA OCH SE TILL ATT DU FÖLJER ALLA 
REGLER 
• registrera arbetstid och körsträcka med ett enda tryck
•  använd data från förare och fordon i användbara rapporter för att hantera 

din vagnpark och se till att du följer alla regler

SÄKRARE KÖRNING 
•  hitta den snabbaste rutten för ditt fordon 
•  den avancerade körfältsvägledningen hjälper dig att navigera genom svåra 

trafikkorsningar på ett säkert sätt 
•  varningar om stoppad trafik och bilköer informerar dig om problem längre 

fram
•  OptiDrive 360** hjälper till att förbättra förarbeteende i realtid med  

Active Driver Feedback

PRO 5350 – PORTABEL OCH FLEXIBEL 
• portabel spårningsenhet med SIM-kort på insidan 
• sekretesskontroll för att stänga av spårningen när du inte är i tjänst
• enkel att flytta mellan fordon


