
VYŘIZOVÁNÍ SMLUV • ÚDRŽBA VOZIDEL • PODPORA PŘI PORUŠE 
VOZIDLA • SLEDOVÁNÍ ODCIZENÝCH VOZIDEL • ŘÍZENÍ NEHOD

OPTIMALIZUJTE  
VÝKON VOZOVÉHO 
PARKU, MAXIMALIZUJTE 
SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

You. Your car. Connected.
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WEBFLEET je divize společnosti, která 
se zaměřuje na správu vozových parků, 
telematiku vozidel a služby pro připojené 
automobily.  

DOSÁHNĚTE VYŠŠÍ 
CELKOVÉ EFEKTIVITY 
VOZOVÉHO PARKU.

Naše řešení na principu SaaS (software jako služba) využívají 
malé až velké firmy ke zlepšení výkonu vozidel, úspoře paliva 
nebo elektřiny, pro podporu řidičů a ke zvýšení celkové efektivity 
vozového parku. 

V současnosti divize Webfleet Solutions také poskytuje služby 
subjektům v oblastech pojišťovnictví, pronájmu a leasingu, 
dovozcům automobilů a společnostem, které cílí jak na podniky, 
tak na jednotlivé řidiče.

DŮVĚRYHODNÁ ZNAČKA
Společnost Webfleet Solutions podporuje mobilitu. Navrhujeme a 
vyvíjíme inovativní produkty, které lidem umožňují směřovat stále 
k cíli. Každý den spoléhají na značku milióny lidí, aby mohli přijímat 
lepší rozhodnutí.

ZKUŠENOSTI
Společnost Webfleet Solutions má rozsáhlé zkušenosti se zařízeními 
přímo od výrobce vozidla i z trhu s autopříslušenstvím. Řešení 
propojujeme s vozidly s konvenčními nebo elektrickými pohonnými 
jednotkami prostřednictvím rozhraní OBD, CAN-bus nebo dokonce 
přes původní připojené služby vozidla zajištěné výrobcem.

ZABEZPEČENÍ DAT
Platforma Webfleet Solutions splňuje certifikaci ISO/IEC 27001:2013 
a může tedy zákazníkům poskytovat nejvyšší míru zabezpečení, 
integrity a dostupnosti. Nabízí také rozsáhlé možnosti zabezpečení 
a umožňuje zákazníkům získat plnou kontrolu nad svými daty.

PLATFORMA PRO KAŽDÉHO
Společnost Webfleet Solutions má vedoucí postavení na trhu 
připojených automobilů s více než 848,000 aktivními předplatnými po 
celém světě. Nabízí možnosti škálování a výkonu v podobě zpracování 
více než 50 miliard datových bodů za čtvrtletí.

SÍŤ INTEGRAČNÍCH PARTNERŮ
Společnost Webfleet Solutions má širokou škálu pečlivě vybraných 
integračních partnerů, kteří jí poskytují vše potřebné k přizpůsobení 
softwaru konkrétním požadavkům vaší firmy.

ROZHRANÍ API A APLIKACE
Společnost Webfleet Solutions využívá otevřenou platformu, což 
znamená, že ji lze integrovat do stávajících systémů a bez problémů 
spravovat všechna data.

SLUŽBY WEBFLEET SOLUTIONS PRO PŘIPOJENÉ AUTOMOBILY  
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SLUŽBY WEBFLEET SOLUTIONS PRO PŘIPOJENÉ AUTOMOBILY  

Služba Webfleet Solutions pro 
připojený automobil pomáhá 
snížit provozní náklady a zlepšuje 
zkušenost zákazníků a řidičů.

Společnost Webfleet Solutions propojuje 
správce vozových parků s jejich vozy již po více 
než 18 let.

V současnosti společnost znovu využívá své 
zkušenosti a technologie k usnadnění správy 
vozového parku, vylepšení zákaznického 
servisu a usnadnění práce řidičů na pouhé 
klepnutí na telefonu.

Naše rozhraní APIs umožňují 
integraci údajů o vozidlech do 
systémů nebo aplikací podle 
vaší volby.

Prostřednictvím našeho hardwaru 
poskytujeme přístup k údajům 
vozidla, např. k údajům z počitadla 
kilometrů, informacím o stylu jízdy 
či údržbě, které se odesílají do 
našeho datového centra.

Služba NEXTFLEET pomáhá 
poskytovatelům služeb 
v automobilovém průmyslu, např. 
leasingovým společnostem, 
půjčovnám automobilů, dovozcům/
prodejcům automobilů, snižovat 
provozní náklady pomocí 
dynamických hlášení pro správu 
položek a údržby a pro administrativu.

Prostřednictvím našich 
aplikací, řidičům 
poskytujeme informace 
o vozidle, např. údaje 
o cestě nebo o stylu 
jízdy, a užitečné nástroje, 
např. funkci vyhledání 
automobilu nebo kontrolu 
stavu vozidla.

Služba WEBFLEET pomáhá zvýšit 
efektivitu provozu vozového parku 
prostřednictvím komplexní sady 
hlášení a intuitivních řídicích panelů, 
a pomáhá tak zlepšovat styl jízdy 
a zákaznické služby a snižuje náklady 
na palivo, údržbu a správu.

VYLEPŠUJE  
ZKUŠENOST 
ZÁKAZNÍKŮ A ŘIDIČŮ.
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NEXTFLEET 

POMÁHÁ  
ZÍSKAT OKAMŽITOU 
KONTROLU NAD VOZIDLY.

Kromě toho spojuje všechny značky a typy vozidel 
prostřednictvím vestavěných nebo dodatečně 
připojených zařízení. Platforma služby Webfleet 
Solutions nabízí poskytovatelům automobilových 
služeb základy, na kterých mohou stavět aplikace 
a maximalizovat vliv shromážděných údajů. 

Intuitivní rozhraní služby NEXTFLEET pomáhá lépe 
zajišťovat kontrolu nad vozidly a dynamická tvorba 
hlášení zvyšuje úroveň služeb zákazníkům a správy 
položek a údržby a administrativy.

HLAVNÍ FUNKCE
• Intuitivní uživatelské prostředí

• Velký rozsah aplikací

• Stabilní, zabezpečené rozhraní

• Rozsáhlé možnosti hlášení

• Propojení s aplikacemi pro řidiče

HLAVNÍ VÝHODY SLUŽBY NEXTFLEET
•  Zlepšení vyřizování smluv díky načtení přesných 

informací o ujetých kilometrech.

•  Snižuje náklady na ÚDRŽBU VOZIDEL díky navádění 
vozidel do preferovaných servisů.

•  Zvýšení zbytkové a přeprodejní hodnoty vozidel 
díky poskytnutí přesných aktuálních a historických 
informací o stavu vozidla.

•  Pomáhá zvýšit spokojenost zákazníků díky poskytnutí 
podrobných informací o stavu vozidla vašemu týmu 
zákaznické podpory.

DALŠÍ MOŽNOSTI SLUŽBY NEXTFLEET
•  PODPORA PŘI PORUŠE VOZIDLA: buďte informováni 

o místě a konkrétní příčině poruchy a pomozte 
řidiči prostřednictvím přímé a adekvátní zákaznické 
podpory. 

•  SLEDOVÁNÍ ODCIZENÉHO VOZIDLA: polohu vozidla 
nahlášeného jako odcizeného lze získat na vyžádání, 
což urychluje jeho nalezení, snižuje náklady plynoucí 
z odcizení a rovněž náklady na pojištění.

•  ŘÍZENÍ NEHOD: tato služba nabízí maximálně rychlé 
zajištění asistenční služby.

Společnost Webfleet Solutions, 
která již více než 18 let poskytuje 
služby správy vozového parku, 
dokonale rozumí tomu, jak 
shromažďovat důležité údaje 
z vozidla a o vozidle a srozumitelně 
je zpřístupňovat uživatelům.    
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VYŘIZOVÁNÍ SMLUVNÁSTROJE 
K EFEKTIVNÍ 
OPTIMALIZACI 
VOZOVÉHO PARKU.

Vylepšená analýza pomáhá dosahovat lepších 
obchodních výsledků. Hlášení a aktuální 
informace z řídicího panelu patří mezi 
nástroje, kterými služba NEXTFLEET vylepší 
váš vozový park.

ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘÍSTUP K NÁLEŽITÝM UKAZATELŮM KPI
• Stav tachometru (přímo z počitadla kilometrů ve vozidle) 

• Stav vozidla (historie údržby/poruch, opravy…)

• Datum konce smlouvy

• Celkový počet ujetých kilometrů za dobu smlouvy

Snažte se předem odhadovat dobu smlouvy na vozidlo a návštěvy 
servisu a podle toho informujte správce vozového parku nebo řidiče.

Potenciální výhody

PROKAŽTE SVÉ VÝKONY AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ

Zlepšení vyřizování smluv 
vám může pomoci zlepšit 
sledování a výkonnost 
vozového parku.

Získávejte aktuální 
informace o stavu 
vozového parku.
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ÚDRŽBA VOZIDELRYCHLE  
PLÁNUJTE 
ÚDRŽBU 
VOZOVÉHO 
PARKU.

Pomáhá předem odhadovat cykly údržby 
a snížit příslušné náklady na vozový park 
nebo vozidlo:

PORUCHY VOZIDLA
Poruchy vozidla budou ohlášeny na základě oznámení MIL 
a výstrah z palubní desky, což umožňuje rychle plánovat 
opravy, například pomocí odeslání oznámení nebo připomínky 
řidiči.
 
SLUŽBY ÚDRŽBY
Dostávejte oznámení, když je čas na další servis vozidla.

HLÁŠENÍ ÚDRŽBY
Dostávejte hlášení o údržbě na základě ujetých kilometrů 
a nechte si zasílat upozornění a data.

Potenciální výhody

ZÍSKEJTE PŘEHLED SNÍŽENÍ NÁKLADŮ OPTIMALIZACE PLÁNOVÁNÍ

Podrobný přehled 
o problémech, jako 
je selhání elektroniky 
nebo nízká hladina oleje. 
Informace o problému 
s vozidlem nebo nutnosti 
servisu dostanete 
okamžitě.

Snižuje prostoje vozidla 
a náklady na opravu 
a údržbu.

Pomáhá vylepšit 
plánování, z čehož budou 
těžit i servisy.
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PODPORA PŘI PORUŠE VOZIDLASNÍŽÍ 
NÁKLADY 
NA OPRAVU.

NÁSTROJE PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
•  Podporuje volání na asistenční linky prostřednictvím 

aplikace, což rychleji a efektivněji pomůže řidiči.

•  Informace o poloze mohou být k dispozici prostřednictvím 
rozhraní API a mohou pomoci s podporou při poruše od 
třetí strany.* 

•  Získejte další informace o příčinách poruchy vozidla  
(na základě oznámení MIL).

Potenciální výhody

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Umožňuje rozšířit 
nabídku zákaznických 
služeb a zvýšit 
spokojenost a věrnost 
zákazníků.
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ZJIŠTĚNÍ POLOHY ODCIZENÉHO 
VOZIDLASNIŽUJE POČET 

ODCIZENÝCH 
VOZIDEL 
Z VOZOVÉHO 
PARKU.

Umožňuje snížit náklady na nalezení, 
náhradu, opravu a pojištění vozidel.
 
Informace o poloze mohou být k dispozici 
prostřednictvím rozhraní API a mohou pomoci se 
službou nalezení při odcizení od třetí strany.*

Potenciální výhody

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Pomáhá snížit náklady na 
nalezení, náhradu, opravu 
a pojištění vozidel.

Pomáhá zvýšit kvalitu 
zákaznických služeb 
pomocí krátkých dotazníků 
a aktuální podpory.
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ŘÍZENÍ NEHODPŘESNĚ ZJISTĚTE 
PODROBNOSTI 
NEHODY.

Snižte náklady na obnovení, náhradu, opravu 
a pojištění vozidel díky zjištění podrobností 
nehody:

•  V rozhraní se zobrazuje aktuální oznámení a protokol o nehodě 
s podrobnostmi.

•  3D akcelerometr měří zrychlení ve všech směrech. Pokud je zjištěna 
nehoda, jsou uloženy specifické údaje z doby nehody a před ní, což 
umožňuje rekonstrukci situace, například polohy vozidla, a různých 
provozních parametrů (rychlost, směr jízdy, přední a boční zrychlení).

•  Z dat získaných prostřednictvím rozhraní API a protokolu o nehodě 
lze vytvořit hlášení, které obsahuje spolehlivé informace například 
o rychlosti vozidla, nebezpečném stylu jízdy, poloze vozidla, 
podrobnostech o nehodě nebo zobrazení trasy na mapě.

Potenciální výhody

PODPORUJE OPTIMALIZACI 
ÚDRŽBY

POMÁHÁ SNÍŽIT NÁKLADY 
NA POJIŠTĚNÍ

ZVÝŠENÁ KVALITA POMÁHÁ SNÍŽIT NÁKLADY 
SPOJENÉ S PODVODEM

Pomáhá snížit prostoje 
vozidla a zajišťuje, 
aby byly využívány 
preferované servisy.

Snižuje náklady na 
pojištění díky spolupráci 
s poskytovateli 
silničních asistenčních 
služeb a rekonstrukci 
skutečných podmínek 
při nehodě.

Pomáhá zvýšit kvalitu 
zákaznických služeb 
díky zajištění rychlé 
reakce a podpory.

Informování 
o skutečných 
podmínkách nehody 
může pomoci zabránit 
podvodu.
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SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU PRO ZÁKAZNÍKY
Naše špičkové řešení správy vozového parku WEBFLEET 
nabízí manažerům mobility vašich zákazníků přístup ke všem 
informacím, které potřebují. To jim pomůže efektivněji spravovat 
provoz vozového parku prostřednictvím komplexní sady hlášení 
a intuitivních řídicích panelů. Může jim také pomoci zvýšit 
bezpečnost řidičů díky systému OptiDrive 360, zlepšit zákaznické 
služby a snížit náklady na palivo, údržbu a administrativu.*

PODPORA APLIKACÍ PRO ŘIDIČE
Aplikace MyCar řidičům poskytuje údaje o cestě a sledování stylu 
jízdy, dále užitečné nástroje, jako např. nalezení automobilu, knihu 
jízd a kontrolu stavu vozidla.

SLUŽBY WEBFLEET SOLUTIONS PRO 
PŘIPOJENÉ AUTOMOBILY  POSKYTUJE 

PŘIZPŮSOBENÉ 
PŘEHLEDY PRO 
ZÁKAZNÍKY.

Služby Webfleet Solutions pro připojené 
automobily poskytují přizpůsobené 
přehledy nejen pro uživatele služby 
NEXTFLEET, ale také pro zákazníky 
využívající službu WEBFLEET a jejich řidiče 
s aplikací MyCar:
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APLIKACE MYCAR

DŮMYSLNĚJŠÍ 
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ 
KAŽDODENNÍCH ÚKOLŮ.
Značka Webfleet Solutions se vždy vyznačovala 
podporou mobility a umožňovala vám, abyste dokázali 
naplno využít chvíle na cestách.

Aplikace MyCar nyní řidičům nabízí důmyslnější způsob 
provádění každodenních úkolů. 

Dopřejte si jistotu na začátku cesty. Jedním pohledem na uvítací obrazovku zjistíte 
stav paliva a údržby. Po každé cestě se můžete podívat na svůj styl jízdy. A když 
nejste v blízkosti vozidla, rychlým pohledem zjistíte, jestli jsou dveře zamknuty.

Intuitivní řídicí panel s celou řadou funkcí* poskytne řidičům přehled těchto 
informací:

• Informace o cestě (počet jízd, čas strávený na cestě…)

• Řidičské skóre a hodnocení

• Aktuální stav hladiny paliva

• Vzdálenost k automobilu a přesná poloha

• Upozornění na pohyb

• Stav vozidla

• Analýza cesty 

• Způsob jízdy

• Kniha jízd
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OBECNÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SPOLEČNOST  
WEBFLEET SOLUTIONS  

MĚJTE LEPŠÍ 
PŘEHLED 
O SVÉM ŘIDIČI.

Ve společnosti Webfleet Solutions 
pomáháme lépe propojit naše zákazníky 
s jejich řidiči.

Jako zpracovatel dat se řídíme pokyny 
našich zákazníků ke shromažďování 
informací o vozidlech a řidičích.

Při poskytování služeb správy vozového 
parku prostřednictvím našeho 
hardwaru tato data zpracováváme 
a prezentujeme prostřednictvím našich 
aplikací, uživatelských rozhraní na webu 
a rozhraní API.
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OBECNÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SPOLEČNOST  
WEBFLEET SOLUTIONS   

1.  ZÁKAZNÍK SPOLEČNOSTI WEBFLEET 
SOLUTIONS MÁ HLAVNÍ SLOVO

   Společnost Webfleet Solutions vždy jedná 
podle pokynů zákazníka. Data se týkají pouze 
zákazníka, který nad nimi má proto kontrolu. 
To znamená, že zákazníkovi nabízíme 
řešení se širokými možnostmi konfigurace. 
Doporučujeme různé účely, ke kterým lze 
data použít, zákazník však činí konečná 
rozhodnutí, ke kterým účelům je využívat a do 
jaké míry konfigurovat a používat systém.    

2.   RESPEKTOVÁNÍ ZÁJMŮ 
ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ 

  Náš systém je možné konfigurovat tak, aby 
rozpoznal řadu různých zainteresovaných 
osob s různými rolemi, povinnostmi 
a kvalifikacemi v různých situacích. Zákazníci 
společnosti Webfleet Solutions například 
mohou umožnit řidičům rozlišovat mezi 
firemními a soukromými cestami a vedoucí 
řidičů mohou být omezeni v tom, co vidí 
a mohou provádět. Rovněž je podporujeme 
v dodržování práv jednotlivců, například 
ohledně přístupu a mazání jejich dat.  

3.  DATA PRO DANÝ ÚČEL – NE VÍCE, NE 
MÉNĚ 

  Zákazníci společnosti Webfleet Solutions 
mohou nakonfigurovat, jaká data se 
shromažďují a jak dlouho se uchovávají. 
V zájmu usnadnění jsme zahrnuli rozumná 
výchozí nastavení podle různých případů 
použití našimi zákazníky s vozovými parky, 
tato výchozí nastavení však lze volně měnit. 

4.  POKUD TO NEDOKÁŽETE VYSVĚTLIT, 
NEDĚLEJTE TO 

  Prosazujeme a zajišťujeme, aby všichni věděli 
o tom, jak se jejich data používají. Za tím 
účelem poskytujeme informační materiály 
včetně internetových příruček a školicích 
materiálů, které jsou psané srozumitelným 
stylem. 

5.  DOHLED A OCHRANA PROTI ZNEUŽITÍ  
  Zabezpečení informací je pro společnost 

Webfleet Solutions zásadní a je každý rok 
externě ověřováno a certifikováno. Pokud 
by přece jen došlo k narušení bezpečnosti 
dat, společnost Webfleet Solutions zajišťuje 
ráznou reakci na nehody, jejíž součástí je 
okamžitě upozornění zákazníka, se kterým 
spolupracuje při řešení. 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ 
DAT SPOLEČNOSTÍ WEBFLEET:
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ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ 
A SOUKROMÍ DAT BEREME 
VELICE VÁŽNĚ.
Soustavně investujeme do 
naší techniky, osvědčených 
technologií, procesů a personálu, 
abychom mohli vždy poskytnout 
ty nejspolehlivější platformy 
telematických služeb na trhu.

Protože patříme mezi největší světové poskytovatele 
telematických služeb, snažíme se neustále vylepšovat 
naše služby, abychom měli jistotu, že jsme pro vaši 
firmu tím nejlepším současným i budoucím partnerem.

CERTIFIKACE PODLE NORMY ISO 27001
Náš systém správy zabezpečení informací (ISMS) 
zahrnuje všechny naše zásadní firemní procesy 
nezbytné k zabezpečení informačních prostředků 
souvisejících s platformou služby Webfleet Solutions. 
Zahrnuje architekturu, inženýrství, zajištění kvality a 
IT služby poskytované společností Webfleet Solutions 
B.V v našem technologickém ředitelství v Německu 
i v našich zabezpečených kolokačních datových 
centrech v rámci Evropské unie. To je ve shodě 
s normou ISO/IEC 27001:2013 a zavedeno (podrobný 
popis je uveden v prohlášení o použitelnosti – verze 
z listopadu 2016).

SYSTÉM SPRÁVY ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ
Základním stavebním kamenem závazku 
společnosti Webfleet Solutions vůči zabezpečení 
informací jsou naše zásady zabezpečení a 
programy, které zahrnují organizaci a správu 
zabezpečení informací. Na základě našeho přísného 
systému řízení rizik spojeného s našimi firemními 
cíli je přesně stanovená bezpečnostní zóna 
provozována v rámci systému ISMS, který zahrnuje 
mimo jiné i následující témata:

Zásady zabezpečení informací
Detailní zásady zabezpečení jsou navrženy tak, aby 
vedení poskytly směr a podporu systému správy 
informací a všech operací souvisejících s provozem 
platformy služby Webfleet Solutions.

Organizace zabezpečení informací
Zabezpečení informací se týká každého. Role a 
zodpovědnost všech zaměstnanců jsou založeny na 
zabezpečení informací. Společně se samostatným 
týmem pro zabezpečení informací zodpovídají za 
dodržování normy ISO 27001 i za obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR) vydané EU a 
veškeré příslušné místní právní předpisy na ochranu 
soukromí všichni zaměstnanci.

Zabezpečení lidských zdrojů
Zabezpečení informací je klíčové před zahájením 
pracovního poměru, v jeho průběhu i po jeho 
skončení. Tento proces zahrnuje výběr správných 
zaměstnanců a jejich neustálé speciální 
proškolování.

Správa položek
Skladování, vlastnictví a údržba během životnosti 
položek zajišťuje správnou kategorizaci, označování 
a přiřazení vlastníků rizika. Tento proces zahrnuje 
bezpečné zacházení s duševním vlastnictvím 
společnosti a údaji zákazníků.

Řízení přístupu
Prostřednictvím správy identity vychází veškeré 
omezení přístupu z toho, co je nutné mít a co je 
nutné znát. Dodatečné kontroly pomáhají zabránit 
neoprávněnému přístupu. Například přihlášení 
do systému a jeho monitorování umožňuje v naší 
bezpečnostní zóně detekci v reálném čase.  

Šifrování
Investujeme prostředky do nejmodernějších 
hardwarových a softwarových řešení. Prověřené 
šifrovací technologie chrání důvěrnost a integritu 
dat našich zákazníků i naše operační systémy.

Fyzické a environmentální zabezpečení
Díky našim přísným požadavkům na ochranu 
osobních údajů provozujeme v rámci Evropské 
unie dvě nezávislá datová centra úrovně 3+. Naše 
prověřená konfigurace formou „aktivní/aktivní“ 
zajišťuje obnovení po havárii a vysoce dostupné 
funkce, které jsou pravidelně testovány.  

Zabezpečení provozu
V rámci našeho provozu usilujeme o udržení 
řízeného, závazného a opakovatelného postupu. 
Vytvořením standardních hodnot pro zabezpečení 
jsou úrovně rizika řízeny tak, aby umožnily 
efektivní provoz.

Hlavní body bezpečnosti provozu:
• Provozní postupy a dokumentace
• Zálohování / obnovení testů důležitých systémů
• Monitorování provozních prostředí
•  Řízení událostí, problémů a změn založené na 

doporučených postupech
• Řízení kapacity včetně zátěžového testování
• Rozdělení povinností
• Hardening (zabezpečení) systémů
• Oddělení prostředí pro vývoj, testování a výrobu
• Prověřování ohrožení zabezpečení
• Penetrační testování
• Řízení oprav

VÝHODY PLATFORMY SLUŽBY WEBFLEET 
SOLUTIONS

CERTIFIKOVANÉ ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ PODLE 
NORMY ISO/IEC 27001:2013
Naše platforma služeb a naše vyspělé postupy byly certifikovány, 
abychom naším zákazníkům poskytli možnost využívat nejvyšší 
úroveň ochrany v oblasti zabezpečení informací a soukromí dat. 

ŠIFROVÁNÍ EV SSL NEJVYŠŠÍHO STANDARDU
Zabezpečené, šifrované přihlášení a přenos dat na naši platformu 
služeb. Máte jistotu, že jsou vaše data v bezpečí.

LOKÁLNÍ INSTALACE
Národní a mezinárodní instalační partneři.

PRVOTŘÍDNÍ PODPORA
Od místních prodejců a integrátorů systému.

APP CENTER
Prověřené integrace a rozšiřující aplikace dostupné v centru 
aplikací App Center.

“Certifikát ISO 
27001 zdůrazňuje, že máme 

plnou kontrolu nad svými 
procesy, a především, že jsou 

data našich klientů v bezpečí. To 
je rozhodující proto, abychom byli 

schopni poskytovat mimořádně 
užitečné řešení pro správu 
vozového parku typu software jako 
služba (SaaS).”

Thomas Schmidt,  
generální ředitel, Webfleet Solutions
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Zabezpečení komunikace
Zabezpečení dat „během přepravy“ vyžaduje zabezpečenou 
síť, která se dá použít pro cestování. Používáme bezpečné 
způsoby komunikace, například:
• Rozdělení sítě
•  Oddělení sítě VLAN, DMZ s víceúrovňovými bránami firewall
• Řízení přístupu k síti (NAC)
•  Standardní šifrování pomocí nejnovějších průmyslových 

norem.

AKVIZICE, VÝVOJ A ÚDRŽBA SYSTÉMŮ
Jelikož jsme softwarovou firmou, bezpečnost a spolehlivost 
všech našich produktů je závislá na bezpečných kódovacích 
principech a postupech, aby byla zajištěna aktivní životnost 
produktů. 

Náš životní cyklus vývoje bezpečného softwaru zahrnuje:

• Kontrolovaný design a kódování

• Zásady týkající se stylu

• Funkční kontrolu kvality / zátěžové testování

• Řízení vydaných verzí a změn

• Hodnocení statického kódu (OWASP Top 10 / SANS Top 25).

K zabezpečení našeho inženýrského okruhu používáme dále 
následující programy:

• Vzdělávání v oblasti zabezpečení pro naše pracovníky

• Kontroly a testování zabezpečení na úrovni implementace

• Hardening (zabezpečení) systémů

• Správa zranitelných míst / oprav

• Testování zabezpečení webových aplikací.

VZTAHY S DODAVATELI
Zabezpečení vnějších hrozeb na hranici našeho 
dosahu pomáhá zaručit, že naši partneři a 
dodavatelé nepřinesou naší organizaci žádná další 
rizika. Pokud je to možné, vybíráme dodavatele, 
kteří dodržují mezinárodní normu o zabezpečení 
informací anebo vyznávají podobné hodnoty jako 
společnost Webfleet Solutions týkající se ochrany 
informací a soukromí dat.  

SPRÁVA INFORMAČNÍCH 
BEZPEČNOSTNÍCH UDÁLOSTÍ
Pokud dojde k narušení bezpečnosti, je důležité 
zvolit efektivní přístup k jejímu řešení. Tento 
proces zahrnuje včasnou komunikaci se všemi 
zúčastněnými stranami a nahlášení všech 
slabých stránek interního zabezpečení sloužícího 
k podpoře bezpečnostní zóny na základě 
požadavků různých legislativních, regulačních a 
smluvních dohod platných v místě oznámení.  

ASPEKTY ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ PRO 
SPRÁVU CELISTVOSTI FIRMY
Provozujeme detailní program celistvosti 
firemního a informačního zabezpečení, abychom 
našim zákazníkům zajistili dostupnost platformy 
služby Webfleet Solutions i v případě havárie. 
Díky naší konfiguraci datových center formou 
„aktivní/aktivní“ je pravděpodobnost významné 
havárie v obou centrech mizivá. Každé z center je 
v případě potřeby schopné pokrýt všechny naše 
operace. Znamená to, že se v případě potřeby 
můžete spolehnout na dostupnost platformy.

DODRŽOVÁNÍ A OCHRANA SOUKROMÝCH 
DAT
Společnost Webfleet Solutions je kontrolována a 
auditována naším pracovníkem ochrany soukromí 
osobních údajů (DPO), aby bylo zajištěno 
dodržování obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů vydaným EU i dalších příslušných 
místních právních předpisů na ochranu soukromí. 

Náš tým pro systém správy zabezpečení 
informací (ISMS) provádí pravidelné kontroly 
bezpečnostních požadavků, kterou mohou mít 
vliv na naši platformu telematických služeb nebo 
na informační prostředky v rámci systému ISMS.

 

HLAVNÍ 
VLASTNOSTI
•  MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A INTEGRITA 

S naším systémem s certifikací ISO 27001 jsou 
vaše data v bezpečí.

•  OCHRANA SOUKROMÍ ŘIDIČŮ 
Zaměřujeme se na ochranu dat, a proto jsme 
spolupracovali se skupinami a pracovními 
poradními sbory, které se touto problematikou 
zabývají, abychom prokázali svůj závazek vůči 
vašemu soukromí.

•  ODSTRAŇOVÁNÍ DAT 
Data se označí jako dereferencovaná a jsou 
přepsána, aby se zabránilo tomu, že budou 
obnovena neoprávněnými stranami.

•  UCHOVÁNÍ DAT 
Standardně uchováváme veškeré podrobné 
údaje včetně přesných datových stop po 
dobu až devadesáti (90) dnů pro aktuální 
rok a předchozí dva (2) roky pro vaši knihu 
jízd, řídicí panel a hlášení. To se může lišit 
v závislosti na souvisejících předpisech 
konkrétních zemí.

•  VYBERTE SI INTEGRITU. CHRAŇTE ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Děláme, co je v našich silách, abychom vám 
poskytli bezpečnou platformu, která vám 
umožní snížit náklady a zároveň chránit životní 
prostředí.

INŽENÝRSTVÍ DOKONČENÝ 
VÝVOJ

ZAJIŠTĚNÍ 
KVALITY

NASAZENÍ

Návrh analýzy 
softwaru

Statická  
inspekce kódu

Dynamická 
analýza aplikace

Nasazení 
a stabilizace 
aplikace


