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FÖRARLOGGS- OCH COACHNINGSTERMINAL FÖR STÖRRE VAGNPARKER.
En kompakt driver terminal med 2,5-tums touchscreen som utformats som ett stöd för
vagnparksägare som använder WEBFLEET för att bättre integrera förarna i sina företagsstyrnings- och
hanteringsprocesser. Med enbart de viktigaste funktionerna i en liten enhet kan hela vagnparken utrustas
och bidra till att uppnå bredare efterlevnad och kontroll. Förbättrad interaktion mellan förare och chef
gör att företag kan driva en smartare och effektivare vagnpark och samtidigt ge bra kundservice.

FUNKTIONER
FÖRAR-ID
De anställda identifierar sig genom att skanna ett NFC/RFID-kort*. Den
inbyggda vibrationen används för att påminna föraren om att identifiera
sig med RFID-kortet.

LOGGBOK
Tagga varje resa med ett syfte, t.ex. Företag, Pendling eller Privat. Enkel
rapportering med ett klick – det innebär mindre administration för förarna.

ARBETSTIDER
Individuell förarlogg över arbetstiden för att följa lagstiftning eller policy
och den kan användas för fakturering. Förarna registrerar sig med RFID/
NFC på enheten direkt när de börjar arbeta och trycker på touchscreen när
de tar rast eller åker hem.

OPTIDRIVE 360
OptiDrive 360 stöder kontinuerlig förbättring av körprestationer med
visuell och hörbar feedback under resan. På OptiDrive-menyn visas förarens
poänguppdelning för olika indikatorer (genomsnitt för resor under de
senaste 7 dagarna) och genomsnittlig OptiDrive 360-poäng.

KÖRLÄGE
Under resa visar skärmen reserelaterad information som tid och sträcka och
genomsnittlig bränslekonsumtion**. Ikonen för loggboksstatus (Företag/
Privat/Pendling) visas i mitten av rutnätet.
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FÖRDELAR
HJÄLP FÖRARNA ATT TA STÖRRE ANSVAR
med skalbar, konsekvent dataloggning och feedback på körbeteende i
realtid.

FÖRBÄTTRA EFTERLEVNADEN
med hjälp av konsekvent datainsamling från alla förare genom att utrusta
hela vagnparken. Det ger dig bättre insyn i hur skyldigheter enligt lag och
företagets policy efterlevs.

MINSKA KOSTNADERNA OCH FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN
genom bättre insyn i hur fordonen körs – kostnader för bränsle, service,
underhåll och försäkringar kan minskas och förarna är säkrare på vägen.

FÖRBÄTTRA KUNDSERVICENIVÅERNA
genom att ansluta faktiska realtidsdata och utöka back office-systemen,
t.ex. faktureringsprogram. Då kan kunderna informeras och uppdateras
snabbare och effektivare.

ÖVERSIKT
Enhet på grundnivå med endast
de grundläggande funktioner som
behövs för att hantera en stor
vagnpark.
Kompakt, funktionsfylld 2,5-tums
driver terminal utan navigering
Lägg till i befintlig LINK 510 för
intresseväckande förargränssnitt,
lägg till LINK 105 för
bränslekonsumtion

SPECIFIKATIONER
Mått: 116 x 71 x 17 mm
Storlek: Enhet inklusive kabel, 135 g

VARFÖR VÄLJA TOMTOM PRO 2020?

Strömförsörjning: 12 V/24 V
(min 9 V till max 30 V)

KOSTNADSEFFEKTIV DRIVER TERMINAL MED MÅNGA
FUNKTIONER

Drifttemperatur:
-20 °C till +70 °C

•N
 är du behöver tvingat förar-ID och inbyggd vibration
• När du bara behöver de viktigaste funktionerna för att utrusta hela
vagnparken

Skyddsklass: IP 20
Tillbehör: Instrumentpanelfäste

•E
 nkel touchscreen för enkel datainsamling
• Kraftfull rapportering och instrumentpaneler för bättre och snabbare
beslutsfattande
• WEBFLEET marknadsledande drifttidsresultat (ISO 27001-certifierad)
• Data som samlas in kan integreras i programvarusystem från tredje part,
t.ex. fakturerings- och tidshantering

LÄGRE FORDONSKOSTNADER OCH FÖRBÄTTRAD SÄKERHET
•
•
•
•

Intresseväckande skärm för feedback
Förarstilscoachning för bättre körstandarder
Bidrar till att förbättra körbeteendet för en säkrare vagnpark
Minskade service- och underhållskostnader

LÄS MER
Läs mer om TomTom Telematics
PRO-sortimentet på
www.tomtom.com/telematics

* H
 F RFID 13,56 MHz (uppfyller ISO14443A)
(stöder protokoll som uppfyller ISO14443A,
t.ex. MIFARE Ultralight, MIFARE Classic,
MIFARE SmartMX, MIFARE DESFire, MIFARE
Plus etc.)
** L
 INK 105 krävs för indikatorer på
bränslekonsumtionsrelaterat förarbeteende
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