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TomTom PRO 8270 og TomTom PRO 8275   
De bedste chaufførterminaler til din virksomhed
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Alle TomTom PRO 827x-chaufførterminaler er udstyret med: 
• 7" (17,7 cm) robust touch-skærm
• Fuld brugertilpasning med platformskontrol 
• Lifetime-kort og Lifetime TomTom Traffic* 
• Nemme anvendelsesmuligheder med vores platform til mobilenhedshåndtering 

TomTom PRO 827x-serien kombinerer den nyeste navigations- og flådeteknologi. Chaufførterminalerne i TomTom PRO 827x-serien inkluderer en 
åben platform, der gør det muligt for dig at tilpasse WEBFLEET-ordreforløbet til dine eksisterende forretningsprogrammer. Desuden kan TomTom 
PRO 827x-serien brugertilpasses ved at installere specialfremstillede forretningsapps, der kan forbedre din effektivitet. 

Derudover er vores flagskibsmodel, TomTom PRO 8275, udstyret med: 
• Near Field Communication og 3G-modem 
• Kamera med 5 megapixel og lommelygte

Versionerne TomTom PRO 8270 TRUCK og TomTom PRO 8275 TRUCK er udstyret med:  
• Lastbilspecifik ruteplanlægning 
• Understøttelse af bakkamera

Åben platform til brugertilpassede forretningsprogrammer 
Den åbne platform er Android-baseret og gør det muligt for dig at installere forretningsprogrammer, der 
kan forbedre dine forretningsprocesser. TomTom PRO 8275 TRUCK hjælper dig bl.a. med: 
Scanning: Send stregkoder, RFID eller dokumenter til kontoret i realtid.
Digital signatur: Få digitale signaturer som bevis for levering.
Chauffør nr.: Hold øje med arbejdstider og bevægelser.
 
PRO.connect for problemfri integration med WEBFLEET
Med PRO.connect kan du brugertilpasse WEBFLEET-forløbet:
Forlæng: Tilføj flere trin til dit WEBFLEET-forløb.
Checkliste: Gør alle trin i forløbet digitale.
Stil spørgsmål: Til køretøjskontroller, chaufførrapportering og meget andet. 
 
PRO.connect gør det desuden muligt for dig at spare tilslutningsomkostninger ved at overføre data fra dine 
forretningsprogrammer (WEBFLEET-tilsluttede eller enkeltstående) via LINK-forbindelsen.

WEBFLEET og TomTom PRO 827x-serien
WEBFLEET, vores onlinetjeneste til flådestyring, giver dig alt det, du behøver, for at styre din flåde let og ef-
fektivt. TomTom PRO 827x-serien er den perfekte partner til dine mobile medarbejdere, så de altid kan have 
forbindelse til kontoret og kan yde bedre service til dine kunder. 

* Tilslutningsmuligheder medfølger ikke.
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Enhedens størrelse 195 (b) x 125 (h) x 26 (d) mm

Enhedens vægt 480 gram

Skærmstørrelse 7" (17,7 cm)

Skærmtype 16:9 kapacitiv skærm med multiberøring 

Skærmopløsning 1024 x 600 pixel

Intern hukommelse 16 GB flash

Operativsystem Android 4.3

Processor Qualcomm Snapdragon 400 med 1,2 GHz

RAM 1 GB

Lagring 16 GB 

Stik til micro-SD-kort Op til 32 GB

Videostik 3,5 mm jackstik (holder) [TRUCK-version]

Batteri Op til 3 timers selvstændig drift; batteriet kan udskiftes

Driftstemperatur -20 °C til +60 °C 

Tilslutningsmuligheder Kun forbindelse til WEBFLEET via TomTom LINK,
Bluetooth 2.1 og 4.0
Wi-Fi

Kortdækning Alle lande i EU, EU 45
[Dækning af lastbilegenskaber, EU 22]

Tekniske specifikationer

TomTom PRO 8275 er yderligere udstyret med:

Kamera 5 megapixel og blitz

Near Field Communication (RFID) 13,56 MHz
Overholder ISO 14443

Modem 3G-modem – SIM-kort 
medfølger ikke; stik til 
normalt SIM-kort i bat-
teridækslet

Den bedste navigationsteknologi i klassen

Europæisk lastbilkort
Lastbilspecifikke ruter i hele Europa.

TomTom Traffic*
Kend altid den hurtigste rute til dine kunder.

Interaktivt kort
Giv chaufføren hele verden lige ved hånden.

Lifetime-kort
Sikrer, at din flåde altid kører med det nyeste kort.

3D-kort
Dine chauffører vil altid vide præcis, hvor de er.

Adgangsbegrænsninger 
For mål, vægt og farlige materialer.

IQ Routes
De hurtigste ruter og mest nøjagtige anslåede ankomsttidspunkter.

QuickGPSfix
Dine chauffører kan begynde at navigere på få sekunder.

Avanceret vognbaneskift
Se det hele endnu tydeligere, når du skal igennem komplicerede 
vejkryds.

* Tilslutningsmuligheder medfølger ikke.

Tilslutning til WEBFLEET-flådestyring på nettet via  
TomTom LINK 510 muliggør
 
Fjerndownload af data fra digitale fartskrivere
Overførsel, analyse og arkivering.

Resterende køretider
Overvågning i realtid af resterende køretider for at forhindre 
lovovertrædelser. 

Rapportering af lastbilsafgifter
Nem administration af lastbiludgifterne.*

Understøttelse af FMS
Brændstofforbrug pr. tur, brændstofniveau, RPM og PTO-status.

Active Driver Feedback
Advarsler i realtid, der fremmer sikker og effektiv kørsel.

Ordrestyring
Ordrestyring på enheden.

Chat
Tovejs tekstkommunikation mellem chaufførerne og kontoret.

Sporing
Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er.

Arbejdstid
Let registrering af arbejdstimer.

LINK.connect
Gør eksisterende kontorsystemer bedre med realtidsdata fra tredj-
epartsenheder på vejene, f.eks. temperatur, dørlåse, dæktryk osv.

* Tilgængelig i Frankrig, Slovakiet, Tyskland og Østrig.


