
Mantenha-se ligado aos elementos da sua equipa enquanto estão na estrada. Forneça-lhes as ferramentas 
necessárias para irem de A a B e mais além da forma mais rápida, segura e eficiente, tanto em veículos grandes 
como pequenos.

TOMTOM PRO 5350/7350
DRIVER TERMINALS QUE AJUDAM A TRABALHAR DE FORMA MAIS INTELIGENTE  
COM A SUA EQUIPA MÓVEL.

EQUIPA MÓVEL 
QUE TRABALHA  
DE FORMA MAIS 
INTELIGENTE

CARACTERÍSTICAS
PRO 5350 PRO 5350 TRUCK PRO 7350 PRO 7350 TRUCK

REGISTO DE CONDUTOR (PIN/ID)

NAVIGATION E TRAFFIC

ATUALIZAÇÕES DE MAPAS GRÁTIS  
E VITALÍCIAS

TECNOLOGIA AVANÇADA DE INDICAÇÃO 
DE FAIXA DE RODAGEM

ALERTAS DE TRÂNSITO PARADO

REGISTO DE QUILOMETRAGEM E  
DE HORAS DE TRABALHO (REGISTO)

GESTÃO DE TAREFAS E TROCA DE 
MENSAGENS

CARTÃO SD SUPORTADO

BLUETOOTH

ATUALIZAÇÕES RÁPIDAS ATRAVÉS  
DE WI-FI

SEGUIMENTO COMPLETO E PORTÁTIL  
COM CONTROLO DE PRIVACIDADE

NAVEGAÇÃO PARA CAMIÕES E PI

COMENTÁRIOS SOBRE O ESTILO  
DE CONDUÇÃO

COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO  
DE SEGUIMENTO LINK



SMARTER 
WORKING FOR 
A FLEXIBLE 
MOBILE TEAM

* Apenas na versão para camião
**  O TomTom PRO 5350 não suporta o OptiDrive 360

EQUIPA MÓVEL 
QUE TRABALHA  
DE FORMA MAIS 
INTELIGENTE
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DESTAQUES
Informações de trânsito e navegação 
líderes do mercado.

Planeie e envie percursos diretamente 
para os condutores a partir do 
WEBFLEET.

Conselhos e comentários do OptiDrive 
360** no veículo para uma condução 
mais segura e eficiente.

Atualizações fáceis e rápidas através de 
Wi-Fi.

ESPECIFICAÇÕES
Autonomia: até 1 hora

Ranhura para cartão SD: micro SD até 
32 GB

Memória interna: memória flash interna 
de 16 GB

Dimensão de ecrã: tátil de 5" (13 cm)

Tipo de ecrã: panorâmico capacitativo de 
16:9

Resolução do ecrã: WVGA

Tamanho do equipamento:  
145 (L) x 90 (A) x 20 (P) mm

Peso do equipamento: 220 gramas

Cobertura cartográfica: todos os países 
da UE (EU 45)

Conetividade: 
•  PRO 7350 – Em combinação com o 

LINK – Bluetooth 2.1
•  PRO 5350 – SIM e modem no interior – 

Bluetooth 2.1

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre a gama PRO, 
visite webfleet.com  

VANTAGENS
INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO E NAVEGAÇÃO PREMIADAS 
•  Planeie, conduza e entregue de forma mais eficiente. 
•  As informações de trânsito em tempo real levam os condutores até ao 

destino a horas.
•  Melhore o serviço, mantendo os clientes informadas das horas de chegada 

previstas.
•  A navegação e os percursos específicos para camiões e autocarros ajudam 

a manter os condutores nas estradas mais adequadas*.
• PI específicos para camiões e autocarros*.

REDUZ OS CUSTOS, PRODUTIVIDADE MELHORADA  
•  Passe menos tempo na estrada e mais tempo com os seus clientes.
• Termine mais tarefas num dia, aumentando o fluxo de trabalho.
•  Melhore o planeamento de percursos com a visualização de informações em 

tempo real.
• Envie percursos diretamente do WEBFLEET para o Driver Terminal.
•  Reduza custos de combustível e mantenha-se atualizado com as avaliações 

dos condutores.
•  Atualizações por Wi-Fi para um acesso fácil e rápido às mais recentes 

versões de software e de mapas.

RECOLHA DADOS EXATOS E MANTENHA A CONFORMIDADE 
• Registe o tempo de trabalho e a quilometragem com um simples toque.
•  Utilize dados dos condutores e dos veículos em relatórios úteis para ajudar a 

gerir a sua frota e manter a conformidade.

CONDUÇÃO MAIS SEGURA 
•  Encontre o percurso mais seguro para o seu tipo de veículo. 
•  A tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem ajuda a navegar 

de forma segura por cruzamentos difíceis. 
•  Os alertas de trânsito parado e de filas longas ajudam os condutores a 

estarem atentos a complicações.
•  O OptiDrive 360** ajuda a melhorar o estilo de condução em tempo real 

através do Active Driver Feedback.

PRO 5350 – PORTABILIDADE E FLEXIBILIDADE 
• Equipamento de seguimento portátil com cartão SIM. 
•  Controlos de privacidade para desligar o seguimento quando não estão em 

serviço.
• Muda-se facilmente de veículo para veículo.


