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WEBFLEET Video kombinerer optagelser fra dashcam med kørselsdata for at give dig det fulde billede 

af hændelser på vejene. AI-teknologi identificerer risikofyldt adfærd og underretter chaufføren, så 

vedkommende kan undgå faren. Du får højere sikkerhedsniveau, lavere forsikringspræmier og mindre 

nedetid, og du kan konfigurere løsningen, så den matcher dine behov for at overholde reglerne for 

beskyttelse af personlige oplysninger og lovgivningen.

WEBFLEET Video/CAM 50
BESKYT DINE CHAUFFØRER OG DIN FLÅDE MED VIDEOTELEMATIK 

FORDELE

REDUCER OMKOSTNINGERNE TIL SKADESANMELDELSER 
•  Beskyt din flåde mod falske anmeldelser, og undgå at betale for meget i 50/50 forsikringsanmeldelser.
•  Proaktiv risikoregistrering og chaufføradvarsler i kabinen medvirker til at undgå ulykker og reducerer 

antallet af skadesanmeldelser.

ØG SIKKERHEDEN, OG BESKYT CHAUFFØRERNE 
•  Advarsler i realtid om usikker kørsel gør chaufførerne i stand til at handle, før der forekommer en hændelse.
•  Mere viden hjælper dig med at løse tvister med kunder og folk på gaden mere effektivt.1

•  Ved at kombinere videohændelser og kørselsdata understøttes en mere effektiv coaching af chaufførerne.

FÅ MERE VIDEN OM KRITISKE HÆNDELSER 
•  Videooptagelser vises sammen med kørselsdata for at give et komplet billede af din flåde på vejen.
•  Med øjeblikkelig adgang til livestreaming af video kan du gribe ind med det samme.
•  Rettidige videobeviser hjælper dig med at overholde første rapportering af skade (First Notification of 

Loss - FNOL).

OPTIMER FLÅDENS EFFEKTIVITET 
•  Video hjælper dig med at finde frem til sandheden hurtigere, så du kan få bekræftet gyldigheden og 

nøjagtigheden af skadesanmeldelser med et øjeblikkeligt bevis.
•  Efterhånden som køreadfærden bliver bedre, kan skader på køretøjet, hændelser og nedetid reduceres 

mere effektivt.
•  Du kan få adgang til det hele fra én platform med hjælp til telematik og kamera fra ét team.



SPECIFIKATIONER

Kameraopløsning:

•  Vendt mod vejen: 1080P HD, 
visningsvinkel 140°

•  Vendt mod føreren: 720P HD med 
integreret nattesyn

AI-teknologi til hændelsesoptagelser 
indbygget i enheden

Indbygget touchskærm

Indbygget højttaler med lydalarmer

Advarselsknap: Optag hændelser 
med et tryk på en knap

128 GB SD i professionel kvalitet (op 
til 100 timers video af kørselstid)

Hærværkssikring af SIM, SD-kort og 
strømkabel

Mulighed for tilslutning af op til fire 
ekstra kameraer trådløst

Driftstemperatur:

• Drift: 0 °C til +70 °C
• Lagring: -10 °C til +85 °C

Integreret GPS

Sæt til fast tilslutning medfølger til 
permanent strøm- og jordforbindelse

1  WEBFLEET Video er designet til at gøre det nemt at 
overholde lovgivningen. Kunden er imidlertid ansvarlig 
for at sikre, at kameraet bruges i overensstemmelse med 
gældende regler.

2  Dataforbindelse nødvendig, og videoindholdet skal være 
tilgængeligt i enhedens hukommelse.

ØG SIKKERHEDEN, 
REDUCER 
ANTALLET AF 
SKADESAN-
MELDELSER

FUNKTIONER

VIDEOOPTAGELSE OG AUTOMATISKE UPLOADS
CAM 50 optager konstant, når du er i bevægelse Hændelser hentes fra 
kameraet og vises i WEBFLEET.

TYPER AF VIDEOHÆNDELSER
Hårde kørselshændelser (f.eks. opbremsning), AI-hændelser (f.eks. 
brug af mobiltelefon) og advarselsknaphændelser overføres 
automatisk til WEBFLEET.

CHAUFFØRFEEDBACK I KABINEN
Chaufføren underrettes af lydalarmer og visuelle alarmer i realtid, når 
CAM 50 registrerer risikofyldt køreadfærd.

ON DEMAND-VIDEOHENTNING2

Anmod om video fra kameraet fra en tidligere tur ved at bruge 
sporingsfunktionen i WEBFLEET til vælge et bestemt tidspunkt og sted.

LIVESTREAMING2

Få vist live-video med det samme fra ét af flådens kameraer, der er 
vendt enten mod vejen eller mod chaufføren.

PÅKRÆVET BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER1 
Tag fuld kontrol over konfigurationen, herunder adfærd fra et 
kamera vendt mod føreren, videolagringsperiode og dedikerede 
adgangsrettigheder i WEBFLEET.

Åbning til monteringsbeslag Kamera vendt mod vejen Kamera vendt mod føreren 
(hjælper distraherede chauffører)

NattesynAdvarselsknap Hærværkssikret stik 
til SIM- og SD-kort

Batteri til brug i 
tilfælde af strømsvigt


