
PRO SPRÁVCE VOZOVÉHO PARKU / DISPEČERA

SNADNÁ SPRÁVA FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍKŮ 
•  Není nutné odesílat nebo instalovat žádný nový hardware – využijte svá stávající mobilní zařízení.
•  Když subdodavatelé nebo dočasní zaměstnanci opustí vaši společnost, můžete jejich předplatné 

přiřadit jinému řidiči.

AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE PROVOZNÍCH PROCESŮ
•  Digitalizovaný pracovní postup a přesné přehledy o cestách snižují výskyt chyb a pomáhají dodržovat 

předpisy. 
•  S funkcí Optimalizace příkazů ve službě Webfleet můžete řidičům posílat instrukce přímo a snadněji tak 

plánovat cesty1. 

OCHRANA ZABEZPEČENÍ DAT
•  Veškeré údaje o vozidlech jsou bezpečně přeneseny do služby Webfleet, kde jsou chráněny 

nejvyšším dostupným standardem zabezpečení údajů.

PRO ŘIDIČE

SNÍŽENÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE A ÚSPORA ČASU
• Noví řidiči mohou začít pracovat rychleji. Stažení a nastavení trvá jen několik minut. 
• Řidiči mohou rychle komunikovat s kanceláří pomocí obousměrných zpráv. 
• Řidiči snadno vidí naplánované zakázky a mohou automaticky sdílet informace s dispečinkem. 

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
• Díky inteligentním trasám se vyhnete hustému provozu a můžete poskytovat přesné odhadované časy 

příjezdu.
•  Pracovní doba a pracovní a soukromé cesty se zaznamenávají automaticky, takže strávíte méně času 

administrativou.

OCHRANA SOUKROMÍ ŘIDIČŮ
•  Řidiči mohou jedním klepnutím na obrazovku změnit režim cesty z pracovní na soukromou a jejich 

soukromí bude respektováno, když nejsou na pracovní cestě.

VÝHODY

Digitalizujte svůj pracovní postup a zvyšte snadno efektivitu díky aplikaci Webfleet Work App. Z této jednoduché 
aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android mohou vaši řidiči efektivně spravovat své každodenní úkoly, 
jako příkazy, pracovní dobu a mnohem více. 
Není potřeba žádný další hardware..  

Webfleet Work App
Vše, co vaši řidiči potřebují pro lepší přehled o každodenní práci



Let’s drive business. Further.

webfleet.com

SLEDOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY 
Podívejte se na dobu jízdy, ujeté kilometry a polohu vašich vozidel v reálném 
čase nebo v průběhu zvoleného časového intervalu ve službě Webfleet.

ID ŘIDIČE A OPTIDRIVE SCORE2 
Mějte neustále přehled o tom, kdo řídí vaše vozidla. Zobrazení skóre OptiDrive 
ve Webfleet a v aplikaci Work App pro řidiče.

PŘIŘAZENÍ VOZIDLA
Řidiči se mohou sami přiřadit k dostupným vozidlům nebo správce vozového 
parku může přiřadit vozidlo ke konkrétnímu řidiči podle určitého pravidla. 

DIGITALIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY
Správa zakázek, automatické zaznamenávání pracovní doby a ujetých 
kilometrů, zasílání zpráv a mnohem více.

PRACOVNÍ DOBA A REŽIMY CESTY
Zaznamenávejte pracovní doby a cesty. Nastavte typ cesty (pracovní, 
soukromá nebo dojíždění) a pracovní stav (práce, přestávka, volno).

NEJLEPŠÍ NAVIGACE VE SVÉ TŘÍDĚ1

Profesionální navigace TomTom pro vozidla všech typů (včetně nákladních 
vozů a elektromobilů) pomáhá řidičům zvolit nejrychlejší trasu s přesným 
odhadovaným časem příjezdu.

1.  Vyžaduje dodatečnou rezervaci služby.  
2. OptiDrive score je k dispozici pouze se zařízením LINK. 
3. Systém Android 6 nebo novější. Kompatibilita závisí na modelu zařízení.
4. LINK 740/710/530/510/410 pro LINK Tracking.
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