
Den här anpassningsbara stora Driver Terminal-enheten är anpassad för dina verksamhetsbehov. Du 

kan använda den till att förbättra arbetsflödeseffektiviteten samt förarprestationen och -säkerheten. 

PRO 8375
ANSLUT FÖRARE OCH FORDONSDATA TILL AFFÄRSPROCESSER  

FÖRDELAR
HJÄLPER FÖRARNA ATT KÖRA PÅ ETT SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVT SÄTT  
• Aktiv återkoppling om körstil för mer bränsleeffektiv och säkrare körning

• Professionell navigering innebär att förarna tillbringar mindre tid på vägen och mer hos kunderna

• Robust enhetsdesign för användning oavsett förhållanden

ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH KUNDSERVICEN   
•  Digitaliserat arbetsflöde innebär att det går att få tillgång till fordonsdata i dina kontorssystem. Tack 

vare bättre synlighet och mer korrekta beräknade ankomsttider kan du ge dina kunder högre tjänstenivå

•  Automatiserad loggning av arbetstider och körsträcka innebär att du kan följa alla lagar och regler utan 
några problem

ANPASSA FÖR DITT FÖRETAG 
• I App Center får du tillgång till många olika färdiga appar från godkända partner

• Du kan anpassa enheten med hjälp av Android-appar och en fullständig uppsättning med SDK:er

FUNKTIONER
FÖRSTKLASSIG NAVIGERING
Professionell Webfleet Solutions-navigering används till att visa de snabbaste rutterna och beräkna mer 
korrekta beräknade ankomsttider. Dina förare har alltid tillgång till de senaste kartorna. Särskilda rutter 
och intressepunkter för stora fordon1 innebär att dina förare alltid kan välja de lämpligaste vägarna.

ORDERHANTERING
Skicka jobb och orderinstruktioner direkt från kontoret till Driver Terminal-enheterna. Förarna kan 
sedan navigera direkt till destinationerna.

REGISTRERING AV ARBETSTID OCH KÖRSTRÄCKA
Registrera arbetstid med ett tryck på skärmen. Använd Logbook till att registrera körsträcka och 
registrera dina resor som privata resor, pendlingsresor eller tjänsteresor.

ANSLUTNA 
FÖRARE. 
ANPASSAT 
ARBETSFLÖDE.



FUNKTIONER
KÖRSTIL OCH MEDDELANDEN
OptiDrive 360 har realtidsmeddelanden om körstil för säkrare och mer 
effektiv körning. Text-till-tal-funktioner för att läsa upp meddelanden  
utan att störa förarna. 

SURFPLATTA MED 7-TUMSSKÄRM MED ROBUST DESIGN
Kraftigt hus med hållare och docka, tillräcklig batterikapacitet och en 
mängd olika tillbehör innebär att du kan använda enheten både i och 
utanför fordonet.

SÖMLÖS ANSLUTNING
Internt 4G LTE-modem2 och Wi-Fi innebär att det går att skicka 
fordonsuppdateringar trådlöst mellan kontoret och enheterna. NFC-,  
RFID- och Bluetooth-funktionerna innebär att det går att använda en 
mängd olika integreringsmöjligheter.

INBYGGD KAMERA OCH STÖD FÖR BACKKAMERA3  
Inbyggd kamera med 8 miljoner pixlar med blixt för bild- och videofångst. 
Du kan ansluta en backkamera till bildingången för säkrare och mer 
behändig körning.

ANPASSNINGSBAR OCH KONTROLLERBAR ANDROID-PLATTFORM
Du kan använda enheten med många Android-standardappar och 
dessutom kan du anpassa den med hjälp av företagsappar. Du kan 
använda MDM (Mobile Device Manager) till att fjärruppdatera enheten  
och utföra snabba driftsättningar av innehåll.

SPECIFIKATIONER

Skärm: 7 tum (1 024 x 600 pixlar)

Skärmtyp: ljusstark IPS-multi-pekskärm 
(kan användas med handskar)

Skyddsklass: IP 54, fall-, stöt- och 
vibrationsskyddad

Storlek: 210,8 x 132 x 20 mm

Vikt: 485 g

Portar (på hållaren):  
• två 3,5 mm (bild/ljud) 
• USB-utgång 
• micro USB 
• anslutning till fordonsström

Kamera: 8 miljoner pixlar med blixt

Processor: 1,3 GHz med fyra kärnor

Operativsystem: Android 6

Lagring: 32 GB ROM/2 GB RAM

Sensorer: accelerometer, 
omgivningsljus, temperatur

microSD: upp till 128 GB

Batteri: 4 000 mAh

Drifttemperatur: -20 °C till +60 °C

Närfältskommunikation: 
• NFC: MiFare och Felica 
•  RFID (HF): ISO 14443 A och B,  

ISO 15693

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

Karttäckning: EU + 49 länder 
(lastbilsbegränsningar för 32 länder)1

1  Rutterna för stora fordon är endast tillgängliga för PRO 8375 TRUCK-versionen.
2  Dataanslutning är inte inkluderad. Ett microSIM-kort krävs för 4G LTE-dataanslutningar.
3   Om backkameran är kompatibel eller inte beror på kameramodellen. 

ANSLUTNA 
FÖRARE. 
ANPASSAT 
ARBETSFLÖDE.

Kraftigt 
hus

SIM- och 
microSD-platser

Magnetisk hållare 
med flera portar


