Wydajniejsza praca w terenie bardziej
elastycznego zespołu
TomTom PRO to idealne urządzenie dla pracowników w terenie, które pomaga im pracować
wydajniej. Większa elastyczność pracowników przekłada się na większe zadowolenie klientów.
Urządzenie TomTom PRO zapewnia:
• Wydajniejsze wykorzystanie czasu spędzonego w drodze
• Ułatwienie pracy kierowcom w trasie
• Lepiej poinformowany personel biurowy podejmujący lepsze decyzje
Gama urządzeń TomTom PRO jest przeznaczona do użytku dla profesjonalistów jako samodzielne
urządzenia nawigacyjne lub urządzenia do zarządzania całą flotą pojazdów - po podłączeniu do
usługi WEBFLEET.

Najlepsza w swojej klasie technologia
nawigacyjna
TomTom Traffic*

Zawsze znaj najszybsze trasy do klientów.

Interaktywna mapa

Kierowcy mogą mieć cały świat w zasięgu ręki.

Dożywotnie mapy
		

Dopilnuj, aby Twoja flota pojazdów zawsze była wyposażona
w najnowsze mapy.

Mapy 3D

Kierowcy zawsze będą wiedzieć dokładnie, gdzie się znajdują.

IQ Routes

Najszybsze trasy i najdokładniejsze przybliżone czasy dotarcia do celu.

QuickGPSfix

Kierowcy mogą rozpocząć nawigowanie w kilka sekund.

Asystent pasa ruchu
		

Zapewnia lepszą orientację podczas nawigacji na skomplikowanych
skrzyżowaniach.

* Wymaga subskrypcji usługi

Połączenie z usługą internetowego zarządzania
flotą pojazdów WEBFLEET® umożliwia:
Śledzenie

Zawsze wiedz, gdzie znajdują się pojazdy z floty.

Zarządzanie zamówieniami Zarządzaj zamówieniami w swoim urządzeniu.
Wysyłanie wiadomości

Możliwa jest dwukierunkowa komunikacja tekstowa między 		
kierowcami a biurem.

Karta drogowa
		

Rejestruj dokładne i wiarygodne dane dotyczące liczby
przejechanych kilometrów.

Czas pracy

Rejestruj godziny pracy jednym ruchem palca.

www.tomtom.com/telematics

W codziennej działalności firmy urządzenie TomTom PRO
pomoże Ci w następujących kwestiach:
Oszczędność czasu
Podniesienie jakości obsługi
Utrzymanie produktywności
Dostępność bieżących danych

Dopilnuj, aby pracownicy spędzali więcej czasu w drodze, a mniej u klientów
Świadczyć elastyczniejsze usługi i trzymać się przybliżonych czasów dotarcia do celu
Realizuj więcej zadań każdego dnia, ograniczając przy tym pracę administracyjną
Zaawansowane funkcje zarządzania urządzeniami zapewniają łatwy sposób
aktualizowania urządzeń PRO w całej flocie

TomTom PRO 5250
Elastyczność i lepsze wykorzystanie czasu pracowników
• Wszechstronne urządzenie
• Ekran dotykowy 5” (13cm)
• Łączy nawigację i zarządzanie flotą pojazdów
• Możliwość łatwego przekładania między pojazdami
• Przenośne urządzenie śledzące do pojazdu (nie jest montowane na stałe)
• Opcja ochrony prywatności umożliwia kierowcy wyłączenie funkcji śledzenia pojazdu
po skończeniu pracy
• Gotowy do korzystania z WEBFLEET
• Idealne w przypadku pojazdów w leasingu, podwykonawców, pojazdów
tymczasowych i pracowników tymczasowych

TomTom PRO 7250
Niezawodne połączenie z kierowcami i pojazdami
• Urządzenie należące do zaawansowanego systemu zarządzania flotą
• Ekran dotykowy 5” (13cm)
• Połączenie z usługą WEBFLEET za pośrednictwem TomTom LINK
• Active Driver Feedback
• Wiarygodne śledzenie pojazdów
• Różne opcje integracji z pojazdem
• Opcjonalna funkcja zarządzania zużyciem paliwa

TomTom PRO 8270 & TomTom PRO 8275

TomTom PRO 8275
• Wbudowany aparat z lampą błyskową
• Komunikacja NFC (RFID) i modem 3G w zestawie
* Wymaga subskrypcji usługi

www.tomtom.com/telematics

TTT_PRO line up_ds_PL

Dostosuj urządzenia kierowców do potrzeb działalności
• 7-calowy wzmocniony terminal kierowcy
• Możliwość pełnego dostosowania do systemu sterowania platformą
• Łatwe użytkowanie ze zdalnym zarządzaniem urządzeniami przez sieć Wi-Fi
• Dożywotnie usługi informacji drogowych i fotoradarów Tom Tom*
• Połączenie z usługą WEBFLEET® za pośrednictwem TomTom LINK

