
Este Driver Terminal personalizável de grandes dimensões encontra-se adaptado às 

necessidades da sua empresa, ajudando-o a melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, 

bem como o desempenho e a segurança de condução.  

PRO 8375
INTERLIGAR DADOS DE CONDUTORES E VEÍCULOS A PROCESSOS EMPRESARIAIS  

VANTAGENS
AJUDE OS CONDUTORES A SEREM MAIS SEGUROS E EFICIENTES   
•  O feedback ativo relativamente ao estilo de condução promove uma condução mais eficiente em 

termos de combustível e mais segura

•  A navegação profissional significa que os condutores passam menos tempo na estrada e mais tempo 
com os clientes

• O design robusto do equipamento foi concebido para utilização em quaisquer condições

AUMENTE A PRODUTIVIDADE E MELHORE O SERVIÇO AO CLIENTE   
•  O fluxo de trabalho digitalizado liga os dados do terreno aos sistemas administrativos. Com melhor 

visibilidade e previsões da hora de chegada mais precisas, pode oferecer um nível de serviço superior 
aos clientes

•  O registo automático de tempos de trabalho e da quilometragem ajuda-o a manter a conformidade 
sem complicações 

PERSONALIZE-O PARA SE ADAPTAR AOS SEUS NEGÓCIOS 
• O App Center dá-lhe acesso a múltiplas aplicações de parceiros acreditados prontas a utilizar

• O equipamento pode ser personalizado com aplicações Android e um conjunto completo de SDK

CARATERÍSTICAS
A MELHOR NAVEGAÇÃO DA SUA CLASSE
A navegação profissional da Webfleet Solutions mostra os percursos mais rápidos e fornece previsões precisas 
da hora de chegada. Os seus condutores têm sempre os mapas mais recentes à disposição. O planeamento de 
percursos específico para veículos pesados e os PI1 ajudam a manter a sua equipa nas estradas mais adequadas.

GESTÃO DE TAREFAS
Envie tarefas ou instruções diretamente do seu escritório para o Driver Terminal. Os condutores 
podem, de seguida, navegar diretamente para o local de destino.

REGISTO DE TEMPO DE TRABALHO E QUILOMETRAGEM
Registe as horas de trabalho com um simples toque no ecrã. Utilize o registo para recolher dados 
relativos à quilometragem e registar a viagem como sendo viagem privada, viagem para o emprego 
ou viagem de trabalho. 
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CARATERÍSTICAS

ESTILO DE CONDUÇÃO E MENSAGENS
O OptiDrive 360 fornece conselhos de condução ativos em tempo real 
para uma condução mais segura e eficiente. O conversor texto-fala lê 
mensagens em voz alta sem perturbar os condutores. 

TABLET DE 7 POLEGADAS COM DESIGN RESISTENTE
A caixa robusta com design de suporte e ancoragem conveniente, 
capacidade da bateria suficiente e uma variedade de acessórios 
adequados à sua utilização significa que pode usar o equipamento de 
modo fiável dentro e fora do veículo.

CONETIVIDADE PERFEITA
O modem interno 4G LTE2 e a ligação Wi-Fi significam que as atualizações 
do equipamento podem ser enviadas sem fios do escritório para o terreno. 
As tecnologias NFC/RFID e Bluetooth oferecem uma ampla variedade de 
possibilidades de integração.  

SUPORTE INTEGRADO PARA CÂMARA E CÂMARA RETROVISORA3  
A câmara integrada de 8 MP com flash permite a captura de imagem 
e vídeo. Uma entrada de vídeo específica permite ligar uma câmara 
retrovisora ao equipamento para uma condução mais segura e cómoda.

PLATAFORMA ANDROID PERSONALIZÁVEL E CONTROLÁVEL
Pronto a utilizar com diversas aplicações Android padrão e aplicações 
personalizáveis que se adaptam aos negócios. Pode gerir totalmente o 
equipamento através do MDM (Mobile Device Manager) com atualizações 
remotas e implementação rápida de conteúdo.

ESPECIFICAÇÕES

Ecrã: 7 polegadas (1024 x 600 pixéis)

Tipo de ecrã: monitor IPS luminoso e 
multitátil (compatível com luvas)

Classe de proteção: IP 54, à prova de 
queda/choque/vibração

Tamanho do equipamento:  
210,8 x 132 x 20 mm

Peso: 485 g

Portas (no suporte):  
• 2 x 3,5mm (vídeo/áudio) 
• Anfitrião USB 
• micro USB 
• Cabo de alimentação do veículo

Câmara: 8 MP com flash

Processador: Quad-core de 1,3 GHz

Sistema operativo: Android 6

Memória: 32 GB de ROM/2 GB de RAM

Sensores: acelerómetro, luz ambiente, 
temperatura

micro SD: até 128 GB

Bateria: 4000 mAh

Temperatura de funcionamento:  
-20°C a +60°C

Comunicação de proximidade: 
• NFC: MiFare e Felica 
• RFID (HF): ISO 14443 A e B, ISO 15693

Conetividade:  
• 4G LTE (microSIM)2 
• Wi-Fi® (2,4/5 GHz) 
• Bluetooth® 4.1 (BLE) 
• GPS e GLONASS

Cobertura cartográfica: 49 países da 
Europa (restrições de acesso para 
camiões em 32 países)1

1  Os percursos para veículos pesados estão disponíveis apenas na versão TRUCK do PRO 8375.
2   Conetividade de dados não incluída – é necessário um cartão microSIM para transmissão de 

dados 4G LTE.
3   A compatibilidade da câmara retrovisora depende do respetivo modelo.
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Caixa de equipamento 
robusta

Ranhura para cartão 
SIM e microSD

Suporte magnético 
com multiportas


