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TomTom PRO 8270 i TomTom PRO 8275   
Najlepsze terminale kierowcy dla firm
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Wszystkie terminale kierowcy TomTom PRO 827x zapewniają: 
• Wzmocniony ekran dotykowy o przekątnej 7” (17,7 cm)
• Pełną konfigurację z poziomu systemu sterowania platformą 
• Dożywotnie mapy i dożywotnią subskrypcję TomTom Traffic* 
• Łatwe użytkowanie dzięki naszej platformie do zarządzania urządzeniami mobilnymi 

Seria urządzeń TomTom PRO 827x łączy w sobie najnowsze technologie nawigacji i zarządzania flotą pojazdów. Należące do serii terminale 
kierowcy wykorzystują otwartą platformę, która umożliwia dostosowanie przepływu zamówień w ramach rozwiązania WEBFLEET do używanych 
w firmie aplikacji. Co więcej, urządzenia z serii TomTom PRO 827x można przystosować poprzez zainstalowanie dostosowanych aplikacji bizne-
sowych w celu zwiększania wydajności użytkowników. 

Dodatkowe wyposażenie naszego najpopularniejszego modelu TomTom PRO 8275 obejmuje: 
• Funkcję komunikacji NFC i modem 3G 
• Aparat 5 MP z lampą błyskową

Wersje TomTom PRO 8270 TRUCK i TomTom PRO 8275 TRUCK są wyposażone w następujące funkcje:  
• Wyznaczanie tras dla ciężarówek 
• Obsługa kamery cofania

Otwarta platforma do użytku z dostosowanymi aplikacjami biznesowymi  

Oparta na systemie Android otwarta platforma umożliwia instalację aplikacji biznesowych pozwalających usprawnić procesy 

biznesowe. Urządzenie TomTom PRO 8275 TRUCK oferuje wiele możliwości: 

Skanowanie: przesyłanie kodów kreskowych, etykiet RFID lub dokumentów do biura w czasie rzeczywistym.

Podpis cyfrowy: uzyskanie podpisu cyfrowego pozwala potwierdzić dostawę.

Identyfikator kierowcy: monitorowanie czasu pracy i ruchu pojazdów.

 

Zestaw narzędzi dla programistów PRO.connect umożliwia bezproblemową  

integrację z WEBFLEET

Zestaw narzędzi dla programistów PRO.connect umożliwia dostosowanie przepływu pracy w usłudze WEBFLEET:

Rozszerzenie: dodaj kolejne kroki do przepływu pracy w usłudze WEBFLEET®.

Lista zadań: zapisz każdy krok pracy w wersji cyfrowej.

Ścieżka pytań: służy do przeprowadzania kontroli pojazdów, odbierania raportów kierowców i wykonywania wielu innych 

czynności. 

 

Dodatkowo zestaw narzędzi dla programistów PRO.connect pozwala zaoszczędzić na kosztach łączności, przesyłając dane z ap-

likacji biznesowych (połączonych z usługą WEBFLEET lub niezależnych) z użyciem funkcji łączności urządzenia LINK.

WEBFLEET i urządzenie firmy TomTom serii PRO 827x
Nasza internetowa usługa zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET zapewnia dostęp do wszelkich funkcji 
niezbędnych do łatwego i skutecznego zarządzania flotą. Seria urządzeń TomTom PRO 827x to idealne 
urządzenie dla pracowników w terenie, które zapewnia łączność z biurem i umożliwia zapewnienie klientom 
lepszej obsługi. 

* Nie obejmuje łączności.
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Rozmiary urządzenia 195 (szer.) x 125 (wys.) x 26 (głęb.) mm

Waga urządzenia 480 gramów

Rozmiar ekranu 7” (17,7 cm)

Typ ekranu Ekran pojemnościowy o proporcjach 16:9 

Rozdzielczość ekranu 1024 x 600 pikseli

Pamięć wewnętrzna Pamięć flash 16 GB

System operacyjny Android 4.3

Procesor Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz

Pamięć RAM 1 GB

Pamięć 16 GB 

Gniazdo kart microSD Do 32 GB

Analogowe wejście wideo Gniazdo 3,5 mm (podstawka) [wersja dla ciężarówek]

Bateria Do 3 godzin niezależnego działania, możliwość wymiany 
baterii

Temperatura pracy Od -20°C do +60°C 

Połączenia Połączenie z WEBFLEET tylko poprzez TomTom LINK
Bluetooth 2.1 i 4.0
WiFi

Pokrycie mapy Wszystkie kraje europejskie (45)
[Informacje dotyczące cech ciężarówek – 22 kraje europe-
jskie]

Dane techniczne

Dodatkowe wyposażenie urządzenia  
TomTom PRO 8275 obejmuje:

Aparat 5 MP, lampa błyskowa

Komunikacja NFC (RFID) 13,56 MHz
Zgodność z ISO 14443

Modem Modem 3G – karta SIM 
nie należy do zestawu, 
zwykłe gniazdo SIM w 
pokrywie baterii

Najlepsza w swojej klasie technologia nawigacyjna

Mapa Europy dla ciężarówek
Trasy dla ciężarówek na terenie Europy.

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.

Ograniczenia przejazdu 
Ze względu na wymiary, wagę lub przewożone materiały niebezpieczne.

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.

* Nie obejmuje łączności.

Połączenie z usługą zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET  
za pośrednictwem urządzenia TomTom LINK zapewnia:
 
Zdalne pobieranie danych z cyfrowych tachografów
Pobieraj, analizuj i przechowuj dane.

Pozostały czas jazdy
Monitorowanie na bieżąco pozostałego czasu jazdy pozwala  
zapobiegać naruszaniu przepisów dotyczących czasu pracy. 

Raporty Truck Toll
Z łatwością zarządzaj kosztami związanymi z ciężarówkami.*

Wsparcie dla rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów (FMS)
Zużycie paliwa w ujęciu danej podróży, poziom paliwa,  
liczba obr./min i czas bezczynności.

Active Driver Feedback
Ostrzeżenia przesyłane na bieżąco wpływają na bezpieczną i  
wydajną jazdę.

Zarządzanie zamówieniami
Zarządzaj zamówieniami w swoim urządzeniu.

Wysyłanie wiadomości
Możliwość dwukierunkowej komunikacji tekstowej między  
kierowcami a biurem.

Śledzenie
Zawsze wiedz, gdzie znajdują się pojazdy z floty.

Czas pracy
Rejestruj czas pracy w łatwy sposób.

LINK.connect
Wzbogać swoje istniejące systemy o bieżące dane (tj. temperaturę, 
blokady drzwi, ciśnienie w oponach itp.) pochodzące z używanych  
w terenie urządzeń innych producentów.

* Dostępne na terenie Austrii, Francji, Niemiec i Słowacji.


