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FLÅDESTYRING 
NÅR DET ER BEDST

Sporing af køretøj  •  Flådeoptimering  •  Arbejdsstyrkeadministration  •  Grøn og sikker kørsel  •  Virksomhedsintegration
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TOMTOM TELEMATICS

ACHIEVE 
MORE  
TOGETHER.

TomTom Telematics er en forretningsenhed i TomTom, som 
er dedikeret til flådestyring og køretøjstelematik. Vi er en 
af verdens førende leverandører af telematikløsninger med 
mange hundredtusind abonnenter på verdensplan.

Vi tjener virksomheder i mere end 60 lande, og giver vores kunder markedets bedste 
supportnetværk og det største udvalg af branchespecifikke tredjepartsapplikationer og 
-integrationer. Kunder i titusindvis har hver dag glæde af den høje grad af sikkerhed, kvalitet 
og tilgængelighed, som de får ved at benytte vores tjeneste, der er certificeret i henhold til 
ISO 27001:2013 og senest revideret i juni 2015.

WEBFLEET® er en SaaS-løsning (Software as a Service), som anvendes af virksomheder 
til at forbedre køretøjernes ydelse, spare brændstof, støtte chaufførerne og øge flådens 
overordnede effektivitet.

Vores partnernetværk er unikt i branchen. Det omfatter forhandlere, monteringspartnere og 
autoriserede forretningspartnere, som kan hjælpe dig med at integrere WEBFLEET® i dine 
kontorprogrammer. Sammen med vores partnere sikrer vi, at vores kunder får mest muligt ud 
af WEBFLEET®.

TomTom Telematics hjælper dig med at bevare fremdriften mod nye virksomhedsmål Uanset 
hvor dine chauffører er, holder WEBFLEET® teamet forbundet, så vi sammen kan opnå mere.

FLÅDESTYRING 

MAN KAN IKKE 
ADMINISTRERE, HVAD 
MAN IKKE KAN MÅLE. 

Det er derfor, at du uanset størrelsen på din flåde - 5 køretøjer 
eller 5000 køretøjer - så ved du, hvor vigtig flådestyring er for 
din virksomhed. 

FLÅDESTYRING ÆNDRER DEN MÅDE, VI ARBEJDER PÅ 

Flådestyringssystemer giver dig de nødvendige oplysninger til at administrere dine køretøjer.  
De fortæller dig, hvor køretøjerne er på et givent tidspunkt, hvad de laver og hvordan de gør det. 

Med disse oplysninger kan en virksomhed organisere sin flåde bedre. Og i processen giver det 
virksomheden mulighed for at yde bedre kundeservice og reducere omkostningerne samt gør 
det muligt for den at dokumentere, at den overholder kravene. Det gør det også muligt for 
virksomheden at øge chaufførsikkerheden og minimere dens påvirkning af miljøet.

WEBFLEET® er vores førsteklasses flådestyringsløsning. Mange tusinde virksomheder over hele 
verden stoler på, at den hjælper deres flåder og chauffører med at opnå mere sammen.

Ved at forbinde kontoret med køretøjer og chauffører, når de er på farten, gør WEBFLEET® det 
muligt for dig - i realtid - at se alle flådens handlinger, f.eks. køretøjers position, antal kørte kilometer 
(automatisk logbog), brændstofforbrug, køreadfærd, arbejdstimer, ordrestatus og meget andet.

Disse oplysninger vises på realtidskort, et letanvendeligt dashboard og i detaljerede rapporter. 
Det er disse oplysninger, der gør det muligt for dig at tage de rigtige beslutninger, baseret på de 
rigtige fakta, om din virksomhed. 

WEBFLEET® hjælper dig med at administrere din virksomhed bedre, og det er den måde, hvorpå vi 
kan hjælpe dig med at opnå mere.
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WEBFLEET®

Styr hele dine flåde og dens arbejde fra din egen behagelige  
skrivebordsstol. Med WEBFLEET er det nemmere for teamet at 
samarbejde - så du kan tage smartere beslutninger. Uanset, hvor 
dine chauffører er, sørger vores online flådestyringstjeneste for 
at holde teamet i forbindelse med hinanden.

WEBFLEET er en af verdens førende Software-as-a-Service (SaaS) flådestyringsløsninger. 
Uanset om din virksomhed er stor eller lille, kan WEBFLEET bidrage til at forbedre 
køretøjspræstationerne, spare brændstof, yde support til chaufførerne og - takket være en 
forbedret datasynlighed - bidrage til en forøgelse af flådens overordnede effektivitet.

Den komplette flådestyringsløsning omfatter:

• KORT - Køretøjers position i realtid og live trafikinformation

• DASHBOARD - Se med det samme, hvis noget er ved at køre af sporet

• RAPPORTERING  - Øjeblikkelig adgang til historikoplysninger

• MOBILAPPS - Flådestyring på farten

•  DATAFORBRUG OG SIKKERHED - ISO 27001:20013-certificeret 
tjeneste opfylder de højeste standarder for sikkerhed, kvalitet 
og tilgængelighed

SPORING AF KØRETØJER
Bedre flådestyring med et system, der sporer dine køretøjer 
i realtid

FLÅDEOPTIMERING
Effektiv optimering af din flåde med rapporter, dashboard-
information i realtid og andre værktøjer

MEDARBEJDERADMINISTRATION
Dynamisk kommunikation mellem kontoret og chaufførerne 
ude på vejene

GRØN OG SIKKER KØRSEL
Værktøjer til chaufførerne, som gør det muligt for dem at 
køre mere sikkert og miljøvenligt. 

VIRKSOMHEDSINTEGRATION
Du får en omfangsrig og 100 % forbundet løsning til flåde- 
og arbejdsstyrkeadministration ved at integrere WEBFLEET 
med virksomhedens administrationsprogrammer

Vi mener, at en effektiv flådestyringsløsning 
kan påvirke din virksomhed i positiv retning,  
og støtte dig på følgende områder:

BRING DIT TEAM 
TÆTTERE PÅ HINANDEN.
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SPORING AF KØRETØJERVÆR ALTID 
BEKENDT MED,  
HVOR DINE 
KØRETØJER ER.

Fordelene ved sporing af køretøj 

Få bedre flådestyring med et sporingssystem 
for køretøjer, der kan finde dine køretøjer 
i realtid. Med WEBFLEETs letanvendelige 
grænseflade kan du registrere alle køretøjers 
tidsforbrug, antal kørte kilometer og position 
i realtid og historisk.

SPORING AF KØRETØJER I REALTID
Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du 
deres position med WEBFLEET. Når du kan se, hvilken chauffør der 
er bedst placeret, kan du komme hurtigere frem til dine kunder og 
minimere den tid, der bruges på vejene.

INFORMATIV RUTETEGNING
Se, hvordan du kan spare penge med rutetegning af tidligere 
ture. Spor turen fra start til slut, og få oplysninger om køretøjets 
hastighed og antal stop.

OMGÅENDE OG DIREKTE ADVARSLER
WEBFLEET afgiver øjeblikkelige advarsler, når et køretøj kører ind i 
eller forlader et forhåndsdefineret område eller en geozone.  
Du kan få advarsler via automatiske e-mailmeddelelser eller direkte 
til WEBFLEET.

DRIFTSSIKKER REGISTRERING AF ANTAL KØRTE KILOMETER 
(LOGBOG)
Minimer din administrationstid med automatisk registrering af 
antal kørte kilometer til hhv. privat og erhvervsmæssig brug. Dine 
chauffører kan bruge deres smartphone eller TomTom PRO driver 
terminal til at føje oplysninger til deres tur, herunder type, formål, 
kontakt og andet.

Sikrer ansvarlighed Giver viden Er pålideligt Kan anvendes af alle

Til den interne 
administration, eksterne 
myndigheder og kunder.

Brug rapporter til nemt at 
få viden og blive bedre i 

en fart.

Vid, hvor dine køretøjer 
befinder sig på alle 

tidspunkter.

Til alle virksomheder,  
til alle køretøjer.
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FLÅDEOPTIMERINGTAG SMARTERE 
BESLUTNINGER  
MED MERE OMFATTENDE 
RAPPORTER.

Forbedrede analyser giver bedre 
forretningsresultater. Med rapporter og 
dashboard-information i realtid giver 
WEBFLEET dig værktøjerne til effektivt 
at optimere din flåde - altid.

INFORMATIVE, BRUGERDEFINEREDE KPI’ER 
WEBFLEETs dashboard opdaterer alle dine brugerdefinerede 
KPI’er i realtid, så du kan optimere din flåde, uanset hvor du 
er.KPI’er for indikatorer for service, produktivitet, køreadfærd 
og brændstof kan alle konfigureres til dine behov, så du kan se 
tendenser, benchmarke din præstation og identificere områder, 
hvor der er plads til forbedring. 

OMFATTENDE FLÅDESTYRINGSRAPPORTER 
WEBFLEETs omfattende rapporteringsfunktionalitet omfatter 
en af branchens mest vidtgående sæt rapporter, der er klar til 
brug, og som giver dig fyldige oplysninger om enkeltpersoners 
og hele flådens aktivitet.Med de brugerdefinerede rapporter 
kan du fremhæve bestemte oplysninger - når du har brug for 
dem. Og du kan planlægge rapporter til automatisk kørsel, 
eller de kan downloades on-demand.

Fordele ved flådeoptimering

Dokumentér 
præstationer

Få meddelelser  
med det samme

Få mere viden Tag smartere 
 beslutninger

Få et hurtigt 
overblik over flådens 

præsentationer og KPI'er.

Hold dig informeret, 
uanset hvor du er.

Få resultater på skrift, så 
du kan dokumentere jeres 

præstationer.

Tag effektive beslutninger 
på baggrund af realtidsdata, 

som gør virksomheden  
mere effektiv.
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MEDARBEJDERADMINISTRATIONBEDRE 
KOMMUNIKATION 
FOR CHAUFFØRER 
OG KONTORET.

WEBFLEET holder din virksomhed fleksibel 
ved at levere dynamisk kommunikation 
mellem kontoret og chaufførerne ude på 
vejene. Så er dit team og dine kunder 
glade, uanset hvor de befinder sig.

OPGAVE- OG ORDREFORLØB
WEBFLEET sender nye opgaver og ordredetaljer til din 
arbejdsstyrkes driver terminals og leverer statusopdateringer 
i realtid og fuldt automatiserede rapporter. Det gør det 
nemt at administrere arbejdsstyrken. Og fordi de forventede 
ankomsttidspunkter leveres direkte til dit kontor, kan du effektivt 
planlægge den næste opgave, og tildele det rette job til den  
rette chauffør.

VERDENS BEDSTE NAVIGATION MED TOMTOM TRAFFIC
Med TomTom-navigation i verdensklasse sikrer du, at dine 
chauffører har de nyeste kort og oplysninger. TomTom Traffic 
leverer præcis, nøjagtig og opdateret trafikinformation, så dine 
chauffører kan tage den hurtigste rute til den næste opgave, så 
de ankommer til tiden.   

AUTOMATISK ARBEJDSTIDSREGISTRERING
Få bedre produktivitet ved at reducere administrationstiden med 
WEBFLEETs automatiserede proces til registrering af arbejdstid.

Fordele ved medarbejderadministration

Øget produktivitet Fleksibel service Tilfredse kunder Tilfredse medarbejdere

Automatiserede 
administrationsprocesser 

giver mere tid til 
prioriterede opgaver.

Gør din service mere 
fleksibel og pålidelig.

Kom til tiden, og gør din 
kundeservice endnu bedre.

Få mindre stress, og få tid 
til at gøre de ting, der er 

virkeligt vigtige.
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GRØN OG SIKKER KØRSELBIDRAGER TIL  
BEDRE KØREADFÆRD 
OG BRÆNDSTOF-
BESPARELSER.

*  Kørsel uden motorkraft betyder at holde bilen i bevægelse uden at 
accelerere, mens bilen bliver i samme gear. Du bør ikke køre, mens bilen 
ikke er i gear, eller med koblingspedalen trykket ned. Dette er farligt, da 
det reducerer chaufførens kontrol.

Gør det muligt for dine chauffører at  
køre mere sikkert og mere miljøvenligt  
med WEBFLEET. 

HOLD ØJE MED BRÆNDSTOFFORBRUG OG UDLEDNING AF CO2

Realtids- og historisk viden om flådens brændstofforbrug og 
udledninger gør det muligt for dig at se tendenser og unormale 
forhold, og med CO2-rapportering kan du sammenligne præstationer.

VID, AT DINE KØRETØJER ER ORDENTLIGT VEDLIGEHOLDT
Med WEBFLEET får du besked, hvis et køretøj diagnosticeres med 
fejl, og du kan planlægge vedligeholdelsesopgaver baseret på 
oplysninger om antal kørte kilometer i realtid.

HJÆLP TIL AT OPTIMERE FLÅDENS PRÆSTATIONER 
Vi ved, at ansvarlig kørsel bidrager til at reducere de samlede 
ejerudgifter, som er forbundet med et køretøj, hvorfor det er 
vigtigt løbende at forbedre flådens præstation.På det grundlag 
har vi udviklet OptiDrive 360. Det er vores prisvindende løsning, 
som hjælper chauffører med at tillægge sig en ansvarlig kørestil 
via skræddersyet viden, som leveres direkte til flådechefens og 
chaufførernes dashboard. Hertil kommer, at det giver feedback 
i realtid og kørselsanbefalinger før, under og efter turen. Med 
OptiDrive 360 kan du aktivt administrere køreadfærden med 
skræddersyet viden om 8 indikatorer for kørselspræstation: 
Fartoverskridelser, konstant hastighed, kørselshændelser, kørsel 
uden motorkraft*, tomgang, grøn hastighed, brændstof og gearskift.

Fordele ved grøn og sikker kørsel

Reducer udgifter Sikker kørsel Mindre CO2 Grøn troværdighed

Eco driving er en 
af de smarteste 

metoder til at reducere 
brændstofforbruget.

Bidrager til at forbedre 
køreadfærden og sikre, at 
køretøjerne er ordentligt 

vedligeholdt.

Du bliver i stand til 
at reducere din CO2-
udledning med eco 

driving.

Bidrag til din pligt til at 
være miljøansvarlig.
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VIRKSOMHEDSINTEGRATIONINTEGRATION MED  
DINE EKSISTERENDE 
ADMINISTRATIONS-
SYSTEMER.

Det er problemfrit at integrere WEBFLEET med 
dine nuværende programmer og mobilapps, så du 
får en omfattende og 100 % forbundet løsning til 
flåde- og arbejdsstyrkeadministration.

Du har mulighed for at se alle data via dine eksisterende systemer, fra 
oplysninger om din mobile arbejdsstyrke og køretøjerne til mobildata. 
WEBFLEET integreres med det program, du aktuelt bruger, f.eks. ERP, CRM, 
ruteplanlægning, planlægning, udsendelse og andet. Med hjælp fra TomTom 
Telematics og vores brede netværk af pålidelige alliancepartnere inden for 
software og hardware kan du:
• Få adgang til rigtigt mange eksisterende partnerprogrammer
• Implementere din løsning nemt og hurtigt
• Nyde godt af TomToms verdensklasse-API – WEBFLEET.connect

APP CENTER
Branchens største udvalg af integrerede apps. Tusindvis af virksomheder 
har allerede integreret tredjepartsprogrammer med WEBFLEETs 
flådestyringsdata. Så uanset, om du vil integrere WEBFLEET-data med dit 
kontor-, køretøjs- eller mobilprogram - eller omvendt - så har vi allerede 
planen klar.

WEBFLEET API’ER
Vores 3 kraftfulde API’er bidrager til at styrke din virksomhed:

WEBFLEET.connect - Bruges til at integrere WEBFLEET og dine 
kontorprogrammer.

LINK.connect - Bruges til at oprette forbindelse til tredjeparters Bluetooth®-
enheder og sende data fra marken til kontoret.

PRO.connect - Bruges til at tilpasse alle arbejdsgangens trin, med mobilapps 
på driver terminaler i PRO 8-serien.

Fordele ved virksomhedsintegration 

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende 
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra TomToms side sker 
under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Sæt skub i dine programmer Hurtig integration App Center Arbejd mere intelligent

Udnyt fordelene ved en 
løsning med en 100% 

forbundet flåde og 
medarbejderadministration.

Implementer din løsning 
nemt og hurtigt.

Få adgang til et af 
de største udvalg af 

integrerede programmer i 
branchen

Tilpas dine arbejdsgange, 
både på vejen og på 

kontoret.



1817

DYNAMISK PLANLÆGNING TIL TRANSPORTVIRKSOMHEDER
Optimer din udsendelsesproces med oplysninger om tilbageværende 
køretid. WEBFLEETs opdaterede oplysninger gør det muligt for dig 
dynamisk at forbedre din planlægning, så du får optimal tidsplanlægning.

OVERHOLDELSE AF ARBEJDS- OG KØRETIDSBESTEMMELSER
WEBFLEET Tachograph Manager gør det nemt for lastbilchauffører på 
vejen og teamet på kontoret at fjerndownloade, analysere og arkivere 
turdata - direkte fra lastbilens digitale fartskriver. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM KØRETØJET
Med WEBFLEET kan du oprette forbindelse til lastbilens FMS, så du kan 
registrere brændstofproblemer samt kontrollere chaufførernes RPM og 
PTO’er.

DET BEDSTE VÆRKTØJ TIL CHAUFFØRER
Gør livet på vejen nemmere for dine chauffører med lastbilspecifik 
ruteplanlægning, oplysninger i verdensklasse fra TomTom Traffic og en 
uforlignelig WEBFLEET-forbindelse. PRO 8275 TRUCK kombinerer den 
nyeste navigation- og flådestyringsteknologi, så du kan holde din virksomhed i gang. 

Giv dine chauffører følgende:
• En driver terminal med 7” skærm, som er lavet til hård brug og som kan tilpasses

• Lastbilspecifik navigation og TomTom Traffic

• Digital arbejdsgang, som er tilpasset dine procedurer

• Bagudrettet kamera

• NFC/RFID-teknologi i køretøjet

• Stregkodescanning, digital signatur og chauffør nr.

TUNGE KØRETØJER

Vi gør det muligt for virksomheder at maksimere deres lastbilers 
og chaufførers effektivitet med dynamisk udsendelse, og vi giver 
dem værktøjerne til altid at overholde bestemmelserne vedrørende 
køre- og arbejdstid.

Fordele ved lastbilnavigation 

Bredde Højde Vægt FARLIGT GODS

En lastbilspecifik ruteplanlægningsalgoritme, som fokuserer på hovedveje frem for mindre veje, som undgår små gader, 
skarpe sving og u-vendinger, når som helst det er muligt. Har også brugertilpassede indstillinger for adgangsbegrænsning for 
mål, vægt og farligt gods.

LØSNINGER TIL 
TRANSPORT OVER 
LANGE AFSTANDE OG 
PASSAGERTRANSPORT.
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TomTom LINK 105 TomTom PRO driver terminals 

Vores fjernmåleudstyr 
til køretøjer, som leverer 
data i realtid om f.eks. 
brændstofforbrug, 
CO2-udledning og 
motordiagnostik.

Vores PRO driver terminals har opgaveadministration, arbejdstidsregistrering og meget andet.
Med TomTom PRO driver terminals kan dine chauffører nyde godt af vores navigations- og 
trafikinformationsteknologier i verdensklasse, hvilket bidrager til at sikre, at de ankommer til destinationen 
hurtigere og mere sikkert. Og med WEBFLEET er det nemt for dem at registrere antal arbejdstimer og 
administrere deres tildelte opgaver og - vigtigst af alt - de får hjælp til at køre mere effektivt.

PRODUKTOVERSIGT

ALT DET, DU HAR BRUG FOR TIL AT 
HOLDE DIG I FORBINDELSE MED DINE 
KØRETØJER OG CHAUFFØRER.

FJERNMÅLEUDSTYR TIL KØRETØJ

Den nemmeste måde at køre mere effektivt på. 

TomTom LINK 201 TomTom LINK 410 TomTom LINK 510 

Enhed til sporing af 
køretøj på indgangsniveau 
med nem selvinstallation 
via OBD II-porten.

Pålidelig sporing af 
passagerbiler og lette 
erhvervskøretøjer. 

Til avanceret integration 
i køretøjet ved hjælp af 
FMS-forbindelsen omfatter 
tilføjelsesmulighederne bla. 
eksterne GPS-antenner, 
digitale fartskrivere og 
meget mere.

Vores produkter er designet til at fremme samarbejdet i dine teams.  

Vi forbinder dine køretøjer og mobile medarbejdere med kontoret, 

så du kan tage smartere beslutninger. Hvordan gør vi det? Enkelt 

sagt, så gør vi det nemt at være forbundet. Nemt for chaufførerne, 

nemt for kørselslederne og nemt for ledelsen.

TOMTOM LINK-ENHEDER TIL SPORING AF KØRETØJER

TomTom LINK-enheden til sporing af køretøjer giver dig meget mere end blot positionsdata. 
Dine køretøjer forbliver forbundet til forretningen med yderligere oplysninger om køreadfærd, 
motordiagnostik og flere oplysninger om selve køretøjet og dets omgivelser.


