
Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med WEBFLEET Mobile har 

du redan allt i din hand.

WEBFLEET Mobile-app
VAGNPARKSHANTERING I FARTEN  

FÖRDELAR

HÅLL DIG ANSLUTEN MED DINA FORDON OCH TILLGÅNGAR 
Var och när som helst

HITTA DINA FÖRARE, FORDON OCH TILLGÅNGAR SNABBT 
Lokalisering i realtid och statusuppdateringar i ett enda gränssnitt

GE DINA KUNDER BÄTTRE SERVICE
Uppdaterade och precisa uppskattade ankomsttider för pågående jobb

ANPASSA DIG EFTER DET OVÄNTADE 
Omedelbara aviseringar när störningar inträ� ar

FÖLJ REGLERNA 
Restidsdata tillgängliga i appen

DISTRIBUERA NYA ORDRAR SNABBT 
Reagera snabbt och driv företaget e� ektivt

FUNKTIONER
FORDONS- OCH TILLGÅNGSSPÅRNING
Hitta dina fordon eller tillgångar2 i realtid, se vart de är på väg och få förarinformation.

KARTVY
Hitta ett enskilt fordon eller hela fl ottan på TomTom-kartor eller Google Maps, med möjlighet att söka med 
fordonslista och -fi lter, inklusive fordonstillgänglighet, status, reseläge och grupper.

HANTERING HANTERING HANTERING HANTERING 
I FARTENI FARTENI FARTEN



HANTERING 
I FARTEN

FUNKTIONER
TRAFIK
Planera rutter runt trafi k med visning av trafi kinformation på kartan.

MEDDELANDEN
Visa text, status och ordermeddelanden. Skicka meddelanden direkt till 
förarens PRO Driver Terminal.

RESEDATA
Få åtkomst till tidigare registrerade resedata ordnade efter datum för ett 
enskilt fordon eller hela fl ottan. Se start- och slutpunkter, resans längd, 
tillryggalagd distans, sparad rese-/orderinformation och förar-ID.

ORDRAR
Distribuera ordrar och visa orderförlopp för ett valt fordon, inklusive platsen 
för vagnparken som hanterar ordern och beräknad ankomsttid.

AVISERINGAR/VARNINGAR
Få omedelbara varningar när ett fordon ankommer till eller lämnar en tidigare 
föreslagen geozon och när en orderstatus ändras. 

SPRÅKSTÖD
Engelska, tyska, franska, nederländska, spanska, portugisiska, italienska, 
polska, tjeckiska, svenska, danska.

HÄMTA APPEN
Befi ntliga WEBFLEET-kunder kan hämta den KOSTNADSFRIA appen för 
iPhone via Apple App Store eller för Android via Google Play Store. Logga 
bara in med dina WEBFLEET-uppgifter.

1   Återstående körtider (RDT) eller ytterligare tjänster från Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus krävs.
2  Tillgångsspårning kräver installation av både LINK 340-spårningsenhet och ett aktivt abonnemang för tillgångsspårning.


