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Uma forma de trabalhar mais inteligente para 
uma equipa móvel flexível 
O companheiro perfeito para a força de trabalho móvel, o TomTom PRO foi concebido para ajudar 
os condutores a trabalharem de forma mais inteligente. E uma força de trabalho mais flexível é 
sinónimo de mais clientes satisfeitos.

O TomTom PRO oferece:

•	 Uma	utilização	mais	eficiente	do	tempo	na	estrada

•	 Uma	vida	na	estrada	mais	fácil	para	os	condutores

•	 Pessoal	administrativo	melhor	informado	para	uma	tomada	de	decisões	mais	inteligente 

Concebida	para	a	utilização	profissional,	a	gama	TomTom	PRO	pode	ser	utilizada	como	 
equipamento	de	navegação	autónomo	e	como	gestor	de	frotas,	quando	ligado	ao	WEBFLEET.

A melhor tecnologia de navegação da sua classe
TomTom Traffic* Saiba	sempre	qual	é	o	caminho	mais	rápido	até	aos	seus	clientes.

Mapa Interativo O mundo ao alcance da ponta dos dedos dos condutores.

Mapas Vitalícios	 Garante	que	a	sua	frota	conduz	sempre	com	os	mapas	mais	recentes.

Mapas 3D	 Os	seus	condutores	sabem	sempre	exatamente	onde	estão.

IQ Routes	 Os	percursos	mais	rápidos	e	as	horas	de	chegada	previstas	 
  mais precisas.

QuickGPSfix	 Os	seus	condutores	podem	começar	a	navegar	numa	questão	 
  de segundos.

Tecnologia avançada			 Clareza	adicional	ao	navegar	em	cruzamentos	difíceis.	 
de indicação de faixa
 
*	Requer	uma	subscrição

A ligação à gestão de frotas online WEBFLEET® 
permite:
Seguimento	 Saiba	sempre	onde	estão	os	seus	veículos.

Gestão de tarefas	 Organize	as	tarefas	no	seu	equipamento.

Mensagens	 Comunicação	de	texto	bidirecional	entre	condutores	e	o	escritório.

Registo	 Mantenha	registos	de	quilometragem	precisos	e	fiáveis.

Tempo de trabalho Registe as horas de trabalho com as pontas dos seus dedos.
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TomTom PRO 5250 
Oferece flexibilidade e poder à sua equipa de trabalho

•	 Equipamento	completo

•	 Ecrã	tátil	de	5"	(13cm)

•	 Combina	a	navegação	e	a	gestão	de	frotas

•	 Muda-se	facilmente	de	veículo	para	veículo

•	 Equipamento	de	seguimento	portátil	(não	fixo)	instalado	no	veículo

•	 Os	controlos	de	privacidade	permitem	aos	condutores	desligar	o	seguimento	 
de	veículos	quando	estão	fora	de	serviço

•	 Preparado	para	o	WEBFLEET

TomTom PRO 8270 & TomTom PRO 8275  
Ajuste o equipamento do seu condutor ao seu negócio

•	 Terminal	do	condutor	robusto	de	7	polegadas

•	 Totalmente	personalizável	com	controlo	da	plataforma

•	 Manutenção	fácil	com	a	gestão	remota	de	equipamentos	através	de	Wi-Fi

•	 TomTom	Traffic	e	Radares	de	trânsito	Vitalícios*

•	 Liga-se	ao	WEBFLEET	através	de	TomTom	LINK

TomTom	PRO	8275

•	 Câmara	com	flash	incorporada

•	 Comunicação	de	proximidade	(RFID)	e	modem	3G	incluídos

 
*	Requer	uma	subscrição

TomTom PRO 7250 
A	sua	ligação	fiável	a	condutores	e	veículos

•	 Equipamento	de	gestão	de	frotas	avançado

•	 Ecrã	tátil	de	5"	(13cm)

•	 Liga-se	ao	WEBFLEET	através	de	TomTom	LINK

•	 Active	Driver	Feedback

•	 Seguimento	de	veículos	fiável

•	 Opções	de	integração	no	veículo

•	 Gestão	de	eficiência	de	combustível	opcional

Como o TomTom PRO ajuda o seu negócio:
Poupa tempo Passe menos tempo na estrada e mais tempo com os seus clients

Melhora o service Ofereça	um	serviço	mais	flexível	e	apresente	horas	de	chegada	previstas	mais	fiáveis

Melhora a produtividade Conclua mais trabalhos por dia, com menos tarefas administrativas

Permanece atualizado Atualize	facilmente	os	equipamentos	PRO	da	sua	frota	com	a	gestão	de	equipamentos	avançada


