DEN
PERFEKTE
MAKKER TIL
CHAUFFØRER
WEBFLEET Work App
ALT DET CHAUFFØRERNE HAR BRUG FOR TIL AT HOLDE STYR PÅ DE DAGLIGE OPGAVER
Digitaliser din arbejdsgang, og øg effektiviteten på den nemme måde med WEBFLEET Work App.
Dine chauffører kan effektivt håndtere daglige opgaver og få adgang til førsteklasses navigation fra én
enkel app.

FORDELE
TIL FLÅDECHEFEN/KØRSELSLEDEREN
NEM ADMINISTRATION AF EN FLEKSIBEL ARBEJDSSTYRKE
• Der skal ikke afsendes eller installeres ny hardware – udnyt dine eksisterende mobilenheder.
• Omfordel abonnementer til andre chauffører, hvis underleverandører og midlertidigt ansatte forlader virksomheden.

AUTOMATISER OG DIGITALISER DRIFTSPROCESSERNE
•E
 n digital arbejdsgang og nøjagtig turrapportering reducerer antallet af fejl og hjælper dig samtidig med
at overholde lovgivningen.
• Send instruktioner direkte til chauffører, og gør planlægning nemmere med WEBFLEET Ordreoptimering1.

DATASIKKERHED
•A
 lle køretøjsdata overføres sikkert til WEBFLEET, hvor det beskyttes iht. den højeste tilgængelige standard
for datasikkerhed.

TIL CHAUFFØREN
REDUCER ARBEJDSBYRDEN OG SPAR TID
• Få nye chauffører i gang hurtigere. Download og opsætning tager kun få minutter
• Chauffører kan kommunikere hurtigt med kontoret via tovejstekstbeskeder
• Chauffører kan nemt se kommende opgaver og automatisk dele oplysninger med kørselslederen.

ØG PRODUKTIVITETEN
• Omgå trafikken, og få nøjagtige forventede ankomsttidspunkter med intelligente ruter i realtid.
• Registrer arbejdstider, forretningsmæssige og private ture automatisk, så du skal bruge mindre tid
på administrative opgaver.

BESKYT CHAUFFØRENS PRIVATLIV
•C
 haufførerne kan ændre trip mode fra forretningsmæssig til privat med et tryk på skærmen, så deres
privatliv respekteres, når en tur ikke er arbejdsrelateret.

FUNKTIONER
SPORING OG RUTETEGNING
Se kørselstider, antal kørte kilometer og placering af din flåde i realtid eller i en
valgt tidsperiode, i WEBFLEET.

CHAUFFØR ID & OPTIDRIVE SCORE2
Se, hvem der kører dit køretøj. Se OptiDrive-score i WEBFLEET og i Work App til
chauffører.

KØRETØJSTILDELING
Chauffører kan tildele sig selv tilgængelige køretøjer, eller flådechefen kan tildele
et køretøj til en bestemt chauffør på fast basis.

DIGITALISERET ARBEJDSPROCES
Ordrestyring, automatiseret registrering af arbejdstid, logbog, meddelelser og
meget mere.

ARBEJDSTID OG RUTE MODE
Registrer arbejdstider og ture. Definer turtypen (forretningsmæssig, pendling
eller privat) eller arbejdsstatus (arbejde, pause eller fri).

DEN BEDSTE NAVIGATION I KLASSEN1
Professionel TomTom-navigation til alle køretøjstyper (inklusive lastbiler og
elbiler) hjælper chauffører med at vælge den hurtigste rute med nøjagtige
forventede ankomsttidspunkter.

DET SKAL DU BRUGE
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WEBFLEETABONNEMENT

Kræver en ekstra servicereservation.
OptiDrive score er kun tilgængelig med en LINK-enhed.
Android 6 eller nyere. Kompatibilitet afhænger af enhedens model.
LINK 740/710/530/510/410/410 for LINK Tracking.

Valgfrit

Valgfrit
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