
Deze aanpasbare grote Driver Terminal is afgestemd op uw zakelijke behoeften en ondersteunt u bij 

het verbeteren van de efficiëntie van het werkproces en de prestaties en veiligheid van chauffeurs.  

PRO 8375
CHAUFFEURS- EN VOERTUIGGEGEVENS KOPPELEN AAN BEDRIJFSPROCESSEN  

VOORDELEN
HELP CHAUFFEURS VEILIGER EN EFFICIËNTER TE RIJDEN   
• Actieve feedback op het rijgedrag voor brandstofbesparing en veiliger rijden

•  Professionele navigatie betekent dat chauffeurs minder tijd op de weg hoeven door te brengen en meer 
tijd kunnen besteden aan klanten

• Robuust ontwerp voor gebruik onder alle omstandigheden

VERBETER DE PRODUCTIVITEIT EN KLANTENSERVICE   
•  Gedigitaliseerd werkproces verbindt de veldgegevens met uw back-officesystemen. Met betere 

zichtbaarheid en nauwkeurigere verwachte aankomsttijden kunt u uw klanten een betere service bieden

•  Dankzij de geautomatiseerde registratie van werktijden en het aantal gereden kilometers kunt u zonder 
gedoe aan de voorschriften voldoen

PAS HET AAN UW BEDRIJF AAN 
• App Center geeft u toegang tot vele kant-en-klare apps van erkende partners

• Het systeem kan worden gepersonaliseerd met Android-apps en een volledig SDK-pakket

FUNCTIES
NAVIGATIE VAN WERELDKLASSE
Professionele Webfleet Solutions-navigatie toont de snelste routes en biedt nauwkeurige verwachte 
aankomsttijden. Uw chauffeurs hebben altijd de nieuwste kaarten tot hun beschikking. Specifieke routes 
voor grote voertuigen en POI’s1 helpen uw team op de meest geschikte wegen te blijven.

ORDERBEHEER
Verzend opdrachten en orderinstructies rechtstreeks van uw kantoor naar de Driver Terminal. 
Chauffeurs kunnen dan direct naar de bestemming rijden. 

WERKTIJDEN- EN KILOMETERREGISTRATIE
Registreer werktijden met een tik op het scherm. Gebruik Logbook om kilometers te registreren en 
een reis te registreren als privé, woon-werkverkeer of zakelijk. 

VERBONDEN 
CHAUFFEUR. 
AANGEPAST 
WERKPROCES.



FUNCTIES
RIJGEDRAG EN BERICHTEN
OptiDrive 360 geeft realtime actief rijadvies voor veiliger en efficiënter 
rijden. Tekst-naar-spraak-technologie leest berichten hardop voor, zonder 
uw chauffeurs te storen. 

TABLET VAN 7 INCH MET ROBUUST ONTWERP
Dankzij de robuuste behuizing met handige houder en docking-ontwerp, 
voldoende batterijcapaciteit en een verscheidenheid aan doelgerichte 
accessoires, is het systeem probleemloos zowel in als buiten het voertuig 
te gebruiken.

NAADLOZE CONNECTIVITEIT
Dankzij het interne 4G LTE-modem2 en Wi-Fi kunnen systeemupdates 
draadloos worden verzonden tussen het kantoor en het veld. NFC / RFID 
en Bluetooth bieden een groot aantal integratiemogelijkheden.  

ONDERSTEUNING VOOR INGEBOUWDE CAMERA’S EN 
ACHTERUITKIJKCAMERA’S3  
De ingebouwde 8MP-camera met flitser ondersteunt het vastleggen 
van foto’s en video’s. Via de speciale video-ingang kunt u een 
achteruitkijkcamera aansluiten voor veiliger en comfortabeler rijden.

AANPASBAAR EN REGELBAAR ANDROID-PLATFORM
Gebruiksklaar voor vele standaard Android-apps en aanpasbaar voor het 
bouwen van zakelijke apps. U kunt het systeem volledig beheren via MDM 
(Mobile Device Manager) voor externe updates en snelle implementatie 
van content.

SPECIFICATIES

Scherm: 7 inch (1024 x 600 pixels)

Schermtype: helder multi-touch IPS-
scherm  (met handschoenondersteuning)

Veiligheidsklasse: IP 54, bestand tegen 
vallen/schokken/trillingen

Afmetingen systeem: 210,8 × 132 × 20 mm

Gewicht: 485 g

Poorten (op houder):  
• 2 × 3,5 mm (video/audio) 
• USB-host 
• micro-USB 
• Aansluiting voertuigvoeding

Camera: 8 MP met flitser

Processor: quad-core 1,3 GHz

Besturingssysteem: Android 6

Opslag: 32 GB ROM / 2 GB RAM

Sensoren: versnellingsmeter, 
omgevingslicht, temperatuur

Micro-SD: tot 128 GB

Batterij: 4000 mAh

Operationele temperatuur:  
-20°C tot +60°C

Near Field Communication: 
• NFC: MiFare en Felica 
•  RFID (HF): ISO 14443 A en B,  

ISO 15693

Connectiviteit:  
• 4G LTE (micro-SIM)2 
• Wi-Fi® (2,4/5 GHz) 
• Bluetooth® 4.1 (BLE) 
• GPS en GLONASS

Kaartdekking: 49 EU-landen 
(toegangsbeperkingen voor 
vrachtwagens voor 32 landen)1

1  Routes voor grote voertuigen is alleen beschikbaar voor de PRO 8375 TRUCK-versie.
2   Gegevensconnectiviteit is niet inbegrepen - vereist micro-SIM voor  

4G LTE-gegevensverbindingen.
3   Compatibiliteit van de achteruitkijkcamera is afhankelijk van de cameramodellen.
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