OKOSABB
ELLENŐRZÉSEK,
BIZTONSÁGOSABB
JÁRMŰVEK
WEBFLEET Vehicle Check

FOKOZZA A BIZTONSÁGOT ÉS A JÁRMŰPARK HATÉKONYSÁGÁT A DIGITÁLIS ELLENŐRZÉSEKKEL
A WEBFLEET Vehicle Check digitalizálja a járművezetők mindennapi körbejárási ellenőrzését. A
mobilalkalmazás minimalizálja a papírmunkát és korszerűsíti a megfelelési folyamatokat, így egyszerűen
megoldhatja a járműveknél felmerülő hibákat a biztonságosabb működési feltételek biztosítása érdekében.

ELŐNYÖK
A JÁRMŰPARKKEZELŐ RÉSZÉRE
NÖVELJE A KÖZLEKEDÉSI BIZTONSÁGOT ÉS A JÁRMŰ ÜZEMIDEJÉT
•B
 ízza meg a járművezetőket a járműellenőrzési visszajelzés küldésével a hozzájuk rendelt járművekhez.
• Reagáljon gyorsan a járművek meghibásodásaival és a nem forgalombiztos járművekkel kapcsolatos, valós idejű
jelentések segítségével.

AZ ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI FOLYAMAT DIGITALIZÁLÁSA
• Valós időben hozzáférhet az elküldött ellenőrzőlistákhoz, részletekhez és jelentésekhez.
• Végezze el a szükséges karbantartási műveleteket a jelentett hibák alapján.

MEGFELELÉS A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK
• Saját igényeinek megfelelően testreszabhatja az ellenőrzőlista elemeit.
• A digitális felvételek egyszerűen archiválhatók az auditáláshoz.

A JÁRMŰVEZETŐ RÉSZÉRE
IDŐIGÉNYES PAPÍRMUNKA NÉLKÜL
• Végezze el egyszerűen a járműellenőrzést a hiba típusának kiválasztásával és fotók vagy megjegyzések hozzáadásával.
• Kérje le egyszerűen a korábbi ellenőrzőlistákat közúti ellenőrzés esetén.

A JÁRMŰ ÁLLAPOTÁNAK KÉZBEN TARTÁSA
•E
 llenőrizze a jármű állapotát, például annak forgalombiztosságát, meghibásodásainak számát és a legutóbbi
ellenőrzőlistát.

FUNKCIÓK
MOBILALKALMAZÁS-TÁMOGATÁS
A járművezetők egyetlen érintéssel elindíthatják a járműellenőrzést, valamint
papírmentes formában adhatják le az ellenőrzőlistákat.

ELŐRE MEGHATÁROZOTT ÉS SZEMÉLYRE SZABHATÓ
ELLENŐRZŐLISTÁK
Használja az előre meghatározott ellenőrzőlistákat, vagy hozzon létre
sajátokat. Egyszerűen csak válassza ki a hibát, és adjon hozzá fotókat vagy
megjegyzéseket magyarázatként a problémákhoz.

AZONNALI ÉRTESÍTÉSEK
Értesüljön, ha nem forgalombiztos jármű tartózkodik az utakon vagy ha a
járművezető nem adja le az ellenőrzőlistát indulás előtt.

JELENTÉSEK ÉS ÁTTEKINTÉS
Kövesse nyomon a nyitott hibákat, és férjen hozzá a részletes járműellenőrzési
jelentésekhez.

ZÖKKENŐMENTES KARBANTARTÁS
Hozzon létre karbantartási feladatot egyetlen kattintással, miután a járművezető
jelentette a hibát.

UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY
A WEBFLEET Vehicle Check teljes mértékben integrálva van a WEBFLEET
rendszerbe, így Ön a lehető legtöbbet hozhatja ki az alkalmazásból egyetlen,
leegyszerűsített megoldáson és számlázási szolgáltatáson keresztül.

MIRE LESZ SZÜKSÉGE?

JÁRMŰKÖVETŐ
LINK ESZKÖZ¹

WEBFLEET-ELŐFIZETÉS
+ WEBFLEET VEHICLE CHECK
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS²

WEBFLEET
VEHICLE CHECK
ALKALMAZÁS³

¹	
Kivéve LINK 340
A WEBFLEET Vehicle Check és a WEBFLEET LINK/ECO/NAV/LIVE előfizetés egy kiegészítő szolgáltatás.
²	
³	Legalább Android 5.0/ iOS 11.0 operációs rendszer és mobilinternet-kapcsolat szükséges. PRO 8 járművezetői terminálokkal
és okostelefonokkal kompatibilis.

