Bærbar flåde
styring i
lommestørrelse
TomTom WEBFLEET® Mobile
Administration på farten
Med TomTom WEBFLEET® Mobile kan du holde forretningen kørende, mens du er på
farten. Den gør det muligt at vise, styre og administrere din arbejdsstyrke i marken på
alle tidspunkter fra alle steder. Så du kan holde styr på forretningen, du har i forvejen,
og udvikle den.

Tilbyd bedre service
Hvis en kunde ringer med en forespørgsel, kan du hente de relevante informationer
på sekunder. Takket være WEBFLEET® Mobile er alt, du skal bruge for at levere en
fremragende service, lige ved hånden på telefonen, når du ikke sidder ved skrivebordet.

Bevar kontrollen
Hvis du vil bevare kontrollen over din virksomhed, er du nødt til at have styr på
alle hændelser. Med WEBFLEET® Mobile kan du modtage en meddelelse om
statusopdateringer, mens de sker, på tværs af flåden.

Forøg effektiviteten
WEBFLEET ® Mobile viser dig med et enkelt blik, hvor dine køretøjer er, og hvilke der
er tilgængelige, så du altid kan sende den bedst placerede person til det nye job og
tage højde for den aktuelle trafiksituation.

Imponer kunderne
WEBFLEET® Mobile giver dig øjeblikkelig adgang til data, så du altid kan give dine
kunder nøjagtige oplysninger om statussen for aktuelle job. Du kan f.eks. oplyse
dem om, hvor dine førere befinder sig, og hvor de er på vej hen, og den forventede
ankomsttid til destinationen. Du får besked med det samme, hvis en ordre er
forsinket, så du kan gøre noget ved det, før telefonen ringer. Og når en kunde ringer
med en anmodning i sidste øjeblik, kan du håndtere den på farten, lige så godt som
du kan fra kontoret.

Brugervenlig
Den er endda også rigtig nem at bruge. De fleste oplysninger er tilgængelige med et
enkelt tryk, og kommandoer udføres med de samme tryk og fejebevægelser, som du
bruger på andre smartphone- og tablet-apps.

Oversigt over funktioner
Køretøjer
• Tjek position og status for individuelle og grupper af køretøjer.
• Se, hvor de er på vej hen, og den forventede ankomsttid til deres destination.
Trafik
• Planlæg uden om trafikken med adgang til HD Traffic på TomTom-kortet på din smartphone.
Ture
• Se kørselsdata efter dato for et enkelt køretøj eller hele flåden.
• Se deres rute på kortet.
• Kontroller start- og slutpunkter, rejsetiden og den tilbagelagte distance.
Ordrer
• Afsend ordrer direkte fra din telefon eller tablet.
• Se de igangværende ordrer for et valgt køretøj.
• Se positionen for det køretøj, der udfører ordren, herunder også den forventede ankomsttid.
Meddelelser
• Se ordre-, tekst- og statusmeddelelser i en enkel oversigt for at holde dig opdateret.
• Send tekstmeddelelser direkte til chaufførens TomTom-enhed.
Informationer
• Få øjeblikkelige advarsler, når et køretøj kører ind i eller forlader en nomineret geozone.
• Mulighed for at modtage automatiske beskeder ved ændring af ordrestatus.
Sprog
• Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, portugisisk, italiensk.
Tablet-support
• Styr din flåde fra din iPad eller Android-tablet.

Tilgængelig sammen med TomTom WORKsmart™

Hent app'en nu.
Find den i App Store eller Android Market ved at søge efter WEBFLEET® Mobile eller nøgleordet
TTWFM.
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TomTom’s WORKsmart™-flådestyringsløsninger gør det nemt at administrere alle aspekter af din
mobile virksomhed. TomTom WEBFLEET® er et sikkert online-program, der gør det muligt for dig at
administrere din flåde 24 timer i døgnet via internettet. TomTom WEBFLEET® Mobile kan kun bruges af
kunder med et fuldt abonnement på WEBFLEET®. Når du har downloadet app'en, skal du bare logge på
med samme brugernavn og adgangskode, som du bruger til din primære konto.

