Tire o máximo partido
do seu veículo elétrico
com o WEBFLEET
Descubra o mais alto nível de gestão
de veículos elétricos

VEÍCULOS (4/21)
Região - todas

ATIVOS (7)
Procurar

EXPRESSO
Disponível

003 - Expresso
ELÉTRICOS
004 – Serviço

Nível da bateria

005 – Expresso

Autonomia

33%

120 km
006 – Transporte

Tempo de carga restante

2 h 45 min

Gestão de veículos
elétricos do
WEBFLEET
Obtenha tudo o que precisa para controlar e
organizar, de forma eficiente, a totalidade da
sua frota, incluindo motores de combustão
interna (ICE) e veículos híbridos e elétricos
(EV) - tudo disponível na interface WEBFLEET.

O WEBFLEET ajuda-o a:
• Manter-se ligado à sua frota elétrica
• Monitorizar toda a sua frota de uma só vez

•P
 lanear as suas tarefas de acordo com os níveis
de bateria do veículo
• Veja em tempo real a informação de carregamento

NÍVEIS DE BATERIA EM TEMPO
REAL

INFORMAÇÕES PRECISAS DE
CARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

Saiba sempre o nível da bateria e a
autonomia restante do seu veículo elétrico.

Mantenha-se ligado com visibilidade total
do estado de carregamento e do tempo de
carga restante do seu veículo elétrico.

ASSISTÊNCIA DE MAPA PARA
VEÍCULOS ELÉTRICOS
Planeie melhor com os postos de
carregamento visíveis no mapa WEBFLEET,
garantindo que o veículo elétrico dispõe de
bateria suficiente para concluir a tarefa.

ENCONTRE LOCAIS DE
CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS
ELÉTRICOS NA ESTRADA
Os seus condutores recebem cobertura de
mapas para veículos elétricos da TomTom
no Driver Terminal PRO, que apresenta
pontos de carregamento em mais de 50
países por toda a Europa, nas Américas, no
Médio Oriente e na Ásia.

Pretende descobrir mais sobre o que a gestão de veículos
elétricos do WEBFLEET pode fazer por si? Fale hoje com
um dos nossos especialistas.

ATUALIZAÇÕES DO ESTADO
IMPORTANTES
Receba uma notificação em tempo real
quando a bateria de um veículo elétrico na
estrada alcança um nível crítico e requer
carregamento.

PERSONALIZADO À SUA MEDIDA
A nossa solução WEBFLEET pode ser
integrada numa vasta gama de aplicações
de terceiros, para que possa desenvolver a
solução perfeita para a sua frota de veículos
elétricos.

