
WEBFLEET® LITE FORDONSSPÅRNING  
SNABBASTE SÄTTET ATT OPTIMERA DIN VERKSAMHET

WEBFLEET® LITE fordonsspårning visar dig i realtid var dina person- och transportbilar befinner sig, 
så att du kan fatta smarta beslut, snabbt. LINK 201-enheten för fordonsspårning går snabbt och enkelt 
att installera – anslut den bara i fordonets vanliga OBD-II-kontakt. Dessutom är WEBFLEET intuitivt 
att använda, vilket gör att du kan nå maximal effektivitet och göra betydande besparingar snabbt.

Funktioner
SPÅRNING AV FORDON I REALTID 
Se var dina fordon är i realtid på TomTom-kartan. Skicka alltid den 
förare som är närmast, imponera på dina kunder och minimera körtiden.

FORDONSSPÅRNING 
Se var ett fordon har varit de senaste 90 dagarna. Följ rutten som körts 
på TomTom-kartan och ta reda på var det går att göra besparingar.  

DIREKTVARNINGAR 
Få varningar via e-post eller i WEBFLEET när ett fordon kommer in i 
eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon. 

RESERAPPORTER 
Generera tillförlitliga och lättförståeliga rapporter för att presentera 
detaljerade resedata som kan ses med ett ögonkast. Använd sedan 
informationen för att förbättra processer och köreffektivitet.

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL 
Spara administrationstid med snabb och enkel rapportering av 
körsträcka för privat respektive tjänsteresa. Kontrollera kostnader och 
efterlev skatteregler – allt med hjälp av WEBFLEET. 



WEBFLEET® LITE

LINK 201

Fördelar
GÖR FÖRARE MER ANSVARSTAGANDE 
med realtidsdata om deras förflyttningar

MINSKA KOSTNADER 
genom att analysera arbetstid, körtid och tid på plats

FÖRBÄTTRA SERVICENIVÅER 
genom att skicka den förare som är närmast 

FÅ MEDDELANDEN 
när ett fordon används utan ditt medgivande

Varför ska du välja 
TomToms fordonsspårning?
KOM IGÅNG SNABBT
• Enkel själv-installation av LINK 201
• WEBFLEET är intuitiv att använda 
• WEBFLEET uppdateras automatiskt

ALLTID TILLGÄNGLIG
• Ledande driftsäkerhet
• Säker åtkomst dygnet runt 
• ISO 27001-certifiering 

PROFESSIONELL SUPPORT
• Professionell TomTom-support
• Lokalt partnernätverk
• Kundportal online 

• Fast månadshyra

• Ingen initial investering hårdvara

• Ingen kostnad för installation

Specifikationer
Mått: 27 mm x 48 mm x 49,5 mm 

OBD-II-kontakt 

Fyrbands GSM/GPRS-modul 

Integrerad antenn för mobilnät 

Integrerad GPS-antenn 

Strömförsörjning: 12 V/ 24 V  
(min. 8 V till max. 32 V) 

Drifttemperatur: -25 °C till 60 °C 

Läs mer
Läs mer om TomToms 
fordonsspårning genom att besöka 
business.tomtom.com/vehicle-
tracking-lite.  
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