
WEBFLEET Vehicle Check digitalizuje codzienne inspekcje pojazdu wykonywane przez kierowcę. Aplikacja 

mobilna ogranicza prace administracyjne i usprawnia proces zapewniania zgodności z przepisami, dzięki 

czemu można szybciej usuwać usterki w pojazdach i zapewnić kierowcom bezpieczniejsze warunki pracy.

WEBFLEET Vehicle Check
ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ FLOTY DZIĘKI DIGITALIZACJI PRZEGLĄDÓW 

KORZYŚCI

DLA KIEROWCY

ELIMINACJA CZASOCHŁONNYCH PRAC ADMINISTRACYJNYCH 
• Przeprowadzaj przeglądy pojazdu, wybierając typ usterki i dodając zdjęcia lub notatki.
• Pobieraj najnowsze listy kontrolne na potrzeby wykonania przeglądu w trasie.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE STANEM POJAZDU 
• Sprawdź stan pojazdu, w tym jego sprawność, liczbę usterek i datę ostatniego przeglądu.

DLA KIEROWNIKA FLOTY

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWNOŚĆ POJAZDU 
•  Egzekwuj informacje zwrotne o przeglądzie pojazdu od kierowców przypisanych do pojazdów.
• Reaguj szybko dzięki zgłaszaniu usterek i niesprawności pojazdu w czasie rzeczywistym.

DIGITALIZACJA PROCESU PRZEGLĄDU I KONSERWACJI 
•  Uzyskaj dostęp do przesłanych list kontrolnych, szczegółowych informacji i raportów w czasie rzeczywistym.
• Podejmuj niezbędne działania serwisowe w oparciu o zgłoszone usterki.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA 
• Dostosuj elementy przeglądu na liście do swoich potrzeb.
• Cyfrowe rejestry są łatwo archiwizowane na potrzeby audytu.

SPRAWNIEJSZE 
KONTROLE, 
BEZPIECZNIEJSZE 
POJAZDY



¹  Nie dotyczy urządzenia LINK 340.
²  WEBFLEET Vehicle Check jest dodatkową usługą, której obsługa wymaga subskrypcji WEBFLEET LINK/ECO/NAV/LIVE. 
³  Działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android 5.0 / iOS 11.0 lub nowszym i połączeniem internetowym. 

Kompatybilna ze smartfonami i terminalami kierowcy serii PRO 8.

FUNKCJE

OBSŁUGA APLIKACJI MOBILNEJ 
Kierowcy mogą wykonywać przegląd pojazdów i przesyłać cyfrowe listy 
kontrolne pojazdów z urządzeń mobilnych.

WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE I EDYTOWALNE LISTY KONTROLNE
Użyj wstępnie zdefiniowanej listy kontrolnej lub stwórz swoją własną. Wystarczy 
wybrać usterkę i dodać zdjęcia lub notatki, by pomóc wyjaśnić problem.

NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIA
Otrzymuj powiadomienia, gdy niesprawny pojazd wyruszy w trasę lub kiedy 
kierowca rozpocznie podróż bez przesłania listy kontrolnej pojazdu.

RAPORTY I SPRAWDZANIE
Bądź na bieżąco z usterkami do usunięcia i uzyskaj dostęp do szczegółowych 
raportów listy kontrolnej pojazdu.

BEZPROBLEMOWY SERWIS
Twórz zadanie serwisowe jednym kliknięciem, gdy tylko kierowca zgłosi usterkę.

JEDEN INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Rozwiązanie WEBFLEET Vehicle Check jest w pełni zintegrowane z WEBFLEET, 
dzięki czemu zapewnia wygodę ujednoliconego interfejsu i fakturowania.

CZEGO POTRZEBUJESZ

URZĄDZENIE LINK 
DO MONITOROWANIA 

POJAZDÓW¹

SUBSKRYPCJE WEBFLEET 
+ DODATKOWA USŁUGA 

WEBFLEET VEHICLE CHECK²

APLIKACJA WEBFLEET 
VEHICLE CHECK³


