PRO 8475
Propojte své pracovníky a společnost, ať už jsou kdekoli
Tento odolný a všestranný tablet vám poskytne jistotu do budoucna a pomůže vám zlepšit pracovní
efektivitu, služby zákazníkům i produktivitu díky službám Google.

VÝHODY
LEPŠÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

•S
 táhněte si aplikace z obchodu Google Play a zlepšete efektivitu svých mobilních pracovníků.
• Propojte data z terénu se svými interními systémy a získejte přesnější časy příjezdu a přehlednější
informace.

ZVYŠTE SVOU PRODUKTIVITU

•E
 xtrémně odolný design umožňuje použití v jakýchkoli podmínkách.
• Zkraťte dobu strávenou administrativou s automatickým záznamem pracovní doby a ujetých
kilometrů.
• Posílejte instrukce řidičům přímo a zjednodušte svůj plánovací proces s optimalizací příkazů
ve službě Webfleet1.

ZLEPŠETE BEZPEČNOST A EFEKTIVITU ŘIDIČŮ

•A
 ktivní zpětná vazba ohledně stylu jízdy pomáhá dosáhnout úspornějšího a bezpečnějšího
chování na cestách.
• S profesionální navigací budou řidiči trávit méně času na cestách a více u zákazníků.
• Díky službám Google budou řidiči dostávat oznámení z firemních aplikací.

PŘIZPŮSOBÍ SE POTŘEBÁM VAŠÍ FIRMY

•V
 yužijte přichystané aplikace od akreditovaných partnerů v centru aplikací Webfleet Solutions
App Center.
• Možnosti přizpůsobení pomocí nástroje MDM2, uživatelských oprávnění, aplikací systému Android
a kompletní sady SDK.

FUNKCE

SPECIFIKACE
Android™ 9 + služby Google (GMS)

ANDROID 9 SE SLUŽBAMI GOOGLE

•P
 oužívejte standardní aplikace Google i aplikace třetích stran
z obchodu Google Play.
• Zlepšete své zabezpečení díky oznámením a dalším funkcím
služby Play Protect.

NEJLEPŠÍ NAVIGACE (PRO NÁKLADNÍ VOZY) VE SVÉ TŘÍDĚ
•P
 rofesionální navigace TomTom ukazuje nejrychlejší trasy a poskytuje
přesné časy příjezdu.
• Trasy pro velká vozidla3 zajistí nejvhodnější trasy pro vaše řidiče.

Obrazovka: 7”, vícedotyková, IPS,
630 nitů, provedení proti odleskům,
1024 × 600, s podporou ovládání
v rukavicích
Procesor: Osmijádrový procesor
Qualcomm® Snapdragon™ 1,8 GHz,
64bitový
Grafická karta: Qualcomm® Adreno™ 506
Připojení: LTE (Cat. 6), uzamknutelný slot
pro kartu microSIM

VŠESTRANNÁ KOLÉBKA

•K
 ompaktní a odolná kolébka udrží vaše zařízení v bezpečí.
• Řada portů pro připojení rozšiřuje možnosti využití.

GPS (včetně AGPS) + GLONASS
Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz
a 5 GHz, Wi-Fi Direct, MU-MIMO
Bluetooth® 4.2 Low-Energy

PODPORA ZADNÍ KAMERY

•V
 lastní vstup videa umožňuje připojit zpětnou kameru4, která
zajišťuje bezpečnější a pohodlnější řízení.

Úložiště: 32 GB ROM / 2 GB RAM
Paměťové karty: microSDHC/XC, až
128 GB
Fotoaparát: 8 MP s bleskem

DIGITALIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

•S
 práva zakázek, funkce Active Driver Feedback, automatické
zaznamenávání pracovní doby a ujetých kilometrů a mnohem
více.

Snímače: Gyroskop, e-kompas,
akcelerometr, okolní světlo, teplota

PŘIZPŮSOBENÍ A SPRÁVA

Provozní teplota: −20 °C až 60 °C
(s napájecím zdrojem)

•D
 íky funkčním sadám SDK si můžete vytvořit aplikace, se kterými
budete moci spravovat procesy, jako je kontrola vozidel nebo
elektronické potvrzení o doručení.
• Spravujte zařízení pomocí vzdálených aktualizací a rychlého
zavádění obsahu.

Skladovací teplota: −30 °C až 70 °C

Baterie: 4000 mAh, 10W nabíjení
NFC: MiFare + Felica. RFID (HF):
ISO 14443 A a B, ISO 15693
Porty (zařízení): 18kolíkový konektor,
USB typu C (včetně USB pro hostitelská
zařízení)
Porty (kolébka): 2 × 3,5 mm (video/
zvuk), USB pro hostitelská zařízení, USB
typu C, port FLEET

ODOLNÉ VŮČI PÁDU

ODOLNÉ VŮČI ROZBITÍ

ODOLNÉ VŮČI VIBRACÍM

ODOLNÉ VŮČI NÁRAZU

ODOLNÉ VŮČI PRACHU

ODOLNÉ VŮČI UV
ZÁŘENÍ

ODOLNÉ VŮČI VODĚ

Rozměry (zařízení): 213,8 mm (D)
× 133,4 mm (Š) × 23,0 mm (V).
Hmotnost: 475 g
Rozměry (kolébka): 74,4 mm (D)
× 97,6 mm (Š) × 43,0 mm (V).
Hmotnost: 170 g
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Let’s drive business. Further.
webfleet.com

 ptimalizace příkazů ve službě Webfleet vyžaduje
O
předplatné dodatečné funkce.
S nástrojem MDM (Mobile Device Manager)
můžete spravovat zařízení pomocí vzdálených
aktualizací a rychlého zavádění obsahu.
K dispozici ve verzi PRO 8475 TRUCK.
Kompatibilita zpětné kamery závisí na modelu
kamery.

