
Du behøver ikke sidde bag dit skrivebord for at holde styr på dine køretøjer, trailere. 

Med WEBFLEET Mobile har du det hele lige ved hånden.

WEBFLEET Mobile-app
HOLD STYR PÅ DIN BILFLÅDE MENS DU ER PÅ FARTEN  

FORDELE

HOLD KONTAKT MED DINE KØRETØJER, TRAILERE2 OG ANDRE AKTIVER2

Når som helst og hvor som helst

FIND DINE CHAUFFØRER, KØRETØJER OG AKTIVER HURTIGT
Opdateringer om placering og status i realtid på et enkelt interface

BETJEN DINE KUNDER BEDRE
Opdaterede, præcise forventede ankomsttider for igangværende jobs

TILPAS DIG DET UVENTEDE 
Øjeblikkelige meddelelser, når der sker forstyrrelser

OVERHOLD LOVGIVNINGEN 
Køretidsdata tilgængelige i appen

UDSEND HURTIGT NYE ORDRER 
Reager hurtigt, og bevar en e� ektiv drift

FUNKTIONER
SPORING AF KØRETØJER OG AKTIVER2

Nu kan du spore dine køretøjer, trailere og andet drevent udstyr i realtid, se hvor de er på vej hen og få 
oplysninger omkring hvem der er chau� ør på opgaven.

KORTVISNING
Find et enkelt køretøj eller hele fl åden på TomTom Maps eller Google Maps, hvor du kan søge ved hjælp af 
køretøjslisten og fi ltre, herunder køretøjstilgængelighed, -status, turtilstand og grupper.

ADMINISTRER ADMINISTRER ADMINISTRER ADMINISTRER ADMINISTRER 
PÅ FARTENPÅ FARTENPÅ FARTENPÅ FARTENPÅ FARTEN



ADMINISTRER 
PÅ FARTEN

FUNKTIONER
TRAFIK
Planlæg din rute i forhold til trafi kken, da trafi koplysninger er synlige på kortet.

BESKEDER
Se tekst-, status- og ordrebeskeder. Send beskeder direkte til chau� ørernes
PRO Driver Terminal.

TURDATA
Se tidligere registrerede køredata efter dato for et enkelt køretøj eller hele 
fl åden. Tjek start- og slutpunkter, turens varighed, den tilbagelagte distance, 
registrerede tur-/ordredetaljer og chau� ør nr.

ORDRER
Udsend ordrer og se status for en ordre fra et valgt køretøj, inklusive 
positionen for fl åden, der håndterer ordren, og det forventede 
ankomsttidspunkt.

MEDDELELSER/ADVARSLER
Få øjeblikkelig besked, når et køretøj kører ind i eller ud af et bestemt 
geografi sk område, og når status for en ordre ændres. 

SPROGUNDERSTØTTELSE
Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, portugisisk, italiensk, polsk, tjekkisk, 
svensk, dansk.

HENT APPEN
Eksisterende WEBFLEET-kunder kan downloade den GRATIS app til iPhone i 
Apple App Store eller til Android i Google Play Butik. Du skal bare logge ind 
med dine WEBFLEET-oplysninger.

1  Ekstra tjenester er påkrævede: Resterende køretider (RDT, Remaining Driving Times) eller Tachograph Manager Plus/
TachoShare Plus.

2  Sporing af aktiver kræver både installation af LINK 340-sporingsenheden og et aktivt abonnement på Asset Tracking.


