
En kompakt terminal med en 2,5” touch-skærm, beregnet til at støtte flådeejere, som 
benytter WEBFLEET, med henblik på bedre at integrere deres chauffører i processerne til 
virksomhedsstyring og administration. Med kun de vigtigste funktioner i én kompakt enhed kan 
hele flåden udstyres, hvilket hjælper med at skabe mere omfattende overholdelse og styring. 
Forbedret interaktion mellem chauffør og chef gør det muligt for virksomheden at drive en 
smartere og mere effektiv flåde, samtidigt med at der ydes fortrinlig kundeservice.

FUNKTIONER

CHAUFFØR NR.
Ansatte identificerer sig selv ved at scanne NFC/RFID-kortet*. Den indbyggede 
brummer anvendes til at påminde chaufføren om at identificere sig selv ved at 
forevise RFID-kort.

LOGBOG
Angiv et formål med hver enkelt tur såsom Arbejde, Pendling eller Privat.  
Enkelt rapportering med et klik – mindre administration for chaufførerne.

ARBEJDSTIDER
Separat chaufførlog over arbejdstid af hensyn til overholdelse af lovgivning 
eller politikker samt til brug ved fakturering. Chauffører registrerer sig ved 
brug af RFID/NFC på enheden det øjeblik, de begynder at arbejde, og 
trykker på touch-skærmen, når de holder pause eller er på vej hjem.

OPTIDRIVE 360
OptiDrive 360 understøtter kontinuerlig forbedring af chaufførpræstationer 
med visuel og hørbar feedback på turen. OptiDrives menu viser en 
detaljeret analyse af diverse indikatorer (gennemsnit af målinger de seneste 
syv dage) samt overordnet OptiDrive 360-score.

KØRSELSTILSTAND
I forbindelse med en tur viser displayet relaterede oplysninger såsom tid og 
afstand samt gennemsnitligt brændstofforbrug**. Ikonet for logbogsstatus 
(Arbejde/Privat/Pendling) vises i midten af gitteret.

PRO 2020
CHAUFFØRLOG OG COACHING-TERMINAL TIL STØRRE FLÅDER.
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FOR  
PASSAGERVOGNE



HIGHLIGHTS
Indgangsmodel kun med de vigtigste 
funktioner, der er nødvendige til 
håndtering af en stor flåde.

Funktionsrig, kompakt 2,5” driver 
terminal uden navigation

Tilføj til eksisterende LINK 
510 for at få en engagerende 
chaufførgrænseflade, tilføj LINK 105 
for brændstofforbrug

SPECIFIKATIONER
Mål: 116 mm x 71 mm x 17 mm 

Størrelse: enhed, inkl. kabel 135 g

Forsyningsspænding: 12 V/24 V  
(min. 9 V til maks. 30 V)

Driftstemperatur:  
-20 °C til +70 °C

Beskyttelsesklasse: IP 20  

Tilbehør: holder til instrumentbrættet

LÆS MERE
Besøg på www.webfleet.com  
for at få mere at vide om PRO-Serie.   

*    HF RFID 13,56 MHz (overholder ISO14443A) 
(understøtter protokoller i overensstemmelse 
med ISO14443A såsom MIFARE Ultralight, 
MIFARE Classic, MIFARE SmartMX, MIFARE 
DESFire, MIFARE Plus m.v.)

**  LINK 105 er påkrævet som indikator for 
brændstofforbrugsrelateret chaufføradfærd

0
2

0
12

0
18

_
P

R
O

2
0

2
0

_
d

at
as

h
e

et
_

D
K

FORDELE
GØR DET MULIGT FOR CHAUFFØRER AT HANDLE MERE 
ANSVARLIGT 
med skalerbar, sammenhængende datalogning og feedback om 
chaufføradfærd i realtid.

STYRK OVERHOLDELSE 
ved at muliggøre sammenhængende dataindsamling fra alle chauffører 
gennem udstyring af hele din flåde. På den måde opnår du bedre synlighed i 
forhold til at imødekomme juridiske forpligtigelser og virksomhedens politik.

REDUCER OMKOSTNINGER, STYRK SIKKERHED 
gennem klar synlighed i forhold til hvordan køretøjerne køres – omkostninger 
til brændstof, service og vedligeholdelse kan reduceres, og sikkerheden for 
chaufførerne er højere på vejene.  

STYRK KUNDESERVICENIVEAUER 
ved at forbinde faktiske realtidsdata og udvide administrationskontorets 
systemer, herunder faktureringssoftwaren, således at kunderne kan blive 
informeret og modtage opdateringer hurtigere og mere effektivt.

HVORFOR VÆLGE PRO 2020?
FUNKTIONSRIG, OMKOSTNINGSEFFEKTIV DRIVER TERMINAL
• Når du har behov for påkrævet chauffør nr. og en indbygget summer

•  Når du kun har behov for de grundlæggende funktioner til at udstyre hele 
din flåde.

SAMMENHÆNGENDE DATAINDSAMLING OG RAPPORTERING
• Enkel touch-skærm sikrer nem dataindtastning

•  Effektiv rapportering og dashboards sikrer bedre og hurtigere 
beslutningstagning

• WEBFLEET-markedets førende oppetid (ISO 27001-certificeret)

•  Indsamlede data kan integreres i tredjeparters softwaresystemer til f.eks. 
fakturering eller tidsadministration.

LAVERE KØRETØJSOMKOSTNINGER OG FORBEDRET SIKKERHED
• Engagerende feedbackvisning

• Coaching i kørestil af hensyn til forbedrede kørestandarder

•  Hjælper med at forbedre chaufføradfærd af hensyn til forbedret 
flådesikkerhed

• Reducerede service- og vedligeholdelsesomkostninger.
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