
TIL FLÅDECHEFEN/KØRSELSLEDEREN

EINFACHES MANAGEN EINES FLEXIBLEN TEAMS 
•  Kein Zusenden oder Einbauen neuer Hardware erforderlich – Sie können Ihre vorhandenen Mobilgeräte nutzen.
•  Wenn Unterauftragnehmer und Zeitarbeiter das Unternehmen verlassen, können Sie das Abonnement anderen 

Fahrern zuweisen.

AUTOMATISIEREN UND DIGITALISIEREN IHRER BETRIEBSPROZESSE
•  Mit einem digitalisierten Arbeitsablauf und genauen Fahrt-Reports werden Fehler reduziert und die Einhaltung 

von Vorschriften wird erleichtert. 
•  Sie können Anweisungen direkt an Fahrer senden und mit der Webfleet-Auftragsoptimierung die Planung 

erleichtern1. 

DATENSCHUTZ 
•  Alle Fahrzeugdaten werden sicher an Webfleet übertragen und dort mit den höchstmöglichen Standards in 

puncto Datensicherheit geschützt.

TIL CHAUFFØREN

REDUCER ARBEJDSBYRDEN OG SPAR TID
• Få nye chauffører i gang hurtigere. Download og opsætning tager kun få minutter
• Chauffører kan kommunikere hurtigt med kontoret via tovejstekstbeskeder
• Chauffører kan nemt se kommende opgaver og automatisk dele oplysninger med kørselslederen. 

ØG PRODUKTIVITETEN 
• Omgå trafikken, og få nøjagtige forventede ankomsttidspunkter med intelligente ruter i realtid.
• Registrer arbejdstider, forretningsmæssige og private ture automatisk, så du skal bruge mindre tid på 

administrative opgaver.

BESKYT CHAUFFØRENS PRIVATLIV
•  Chaufførerne kan ændre trip mode fra forretningsmæssig til privat med et tryk på skærmen, så deres privatliv 

respekteres, når en tur ikke er arbejdsrelateret.

FORDELE

Digitaliser din arbejdsgang, og øg effektiviteten på den nemme måde med Webfleet Work App. Dine chauffører 
kan effektivt håndtere daglige opgaver og få adgang til førsteklasses navigation fra én enkel app.   

Webfleet Work App
Alt det chaufførerne har brug for til at holde styr på de daglige opgaver



Let’s drive business. Further.

webfleet.com

SPORING OG RUTETEGNING
Se kørselstider, antal kørte kilometer og placering af din flåde i realtid eller i en 
valgt tidsperiode, i Webfleet.

CHAUFFØR ID & OPTIDRIVE SCORE2 
Se, hvem der kører dit køretøj. Se OptiDrive-score i Webfleet og i Work App til 
chauffører.

KØRETØJSTILDELING
Chauffører kan tildele sig selv tilgængelige køretøjer, eller flådechefen kan 
tildele et køretøj til en bestemt chauffør på fast basis.

DIGITALISERET ARBEJDSPROCES
Ordrestyring, automatiseret registrering af arbejdstid, logbog, meddelelser og 
meget mere.

ARBEJDSTID OG RUTE MODE
Registrer arbejdstider og ture. Definer turtypen (forretningsmæssig, pendling 
eller privat) eller arbejdsstatus (arbejde, pause eller fri).

DEN BEDSTE NAVIGATION I KLASSEN1

Professionel TomTom-navigation til alle køretøjstyper (inklusive lastbiler 
ogelbiler) hjælper chauffører med at vælge den hurtigste rute med nøjagtige 
forventede ankomsttidspunkter.

1. Kræver en ekstra servicereservation. 
2. OptiDrive score er kun tilgængelig med en LINK-enhed. 
3. Android 6 eller nyere. Kompatibilitet afhænger af enhedens model.
4. LINK 740/710/530/510/410/410 for LINK Tracking.

FUNKTIONER

DET SKAL DU BRUGE
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