827x
TomTom PRO 8270 och TomTom PRO 8275
De bästa förarterminalerna för ditt företag

Enheterna i TomTom PRO 827x-serien har den senaste navigerings- och maskinparkstekniken. Förarterminalerna i TomTom PRO 827x-serien har
en öppen plattform, så att du kan anpassa WEBFLEET-orderarbetsflödet till dina befintliga affärsapplikationer. Dessutom kan du anpassa TomTom
PRO 827x-seriens enheter genom att installera skräddarsydda företagsappar för ökad effektivitet.

Alla TomTom PRO 827x-förarterminaler har:
• tålig pekskärm på 7 tum
• Fullständig anpassning med plattformskontroll
• Livstids Kartor och Livstids TomTom Traffic*
• Enkel användbarhet med vår Mobile Device Management-plattform
Vårt flaggskepp TomTom PRO 8275 har dessutom:
• Närfältskommunikation och 3G-modem
• 5 megapixels kamera och blixt

TomTom PRO 8270 TRUCK och TomTom PRO 8275 TRUCK har:
• Lastbilsspecifik ruttplanering
• Fungerar med bakre kamera
Öppen plattform för anpassade företagsapplikationer
Den öppna plattformen är Android-baserad, och med den kan du installera företagsappar och förbättra dina
affärsprocesser. Med TomTom PRO 8275 TRUCK kan du till exempel:
Skanna: Sända streckkoder, RFID eller dokument till kontoret i realtid.
Digital signatur: Få digitala signaturer som styrker leverans.
Förar-ID: Övervaka arbetstid och förflyttningar.
PRO.connect för smidig integrering med WEBFLEET
Med PRO.connect kan du anpassa arbetsflödet för WEBFLEET:
Utöka: Lägg till steg i arbetsflödet för WEBFLEET.
Checklista: Digitalisera varje steg i arbetsflödet.
Frågesökväg: För bland annat fordonskontroller och förarrapportering.
Med PRO.connect kan du även sänka dina anslutningskostnader genom att överföra data från dina
företagsappar (WEBFLEET-anslutna eller fristående) via LINK-anslutningen.
WEBFLEET och TomTom PRO 827x-serien
Med vår onlinetjänst WEBFLEET för maskinparkshantering får du allt du behöver för att hantera din
maskinpark enkelt och effektivt. TomTom PRO 827x-serien är den perfekta följeslagaren som ser till att din
mobila arbetsstyrka alltid har kontakt med kontoret, och den ger dina kunder en bättre tjänst.
* Anslutning är inte inkluderad.

www.tomtom.com/telematics

827x
Förstklassig navigeringsteknik
Europeisk lastbilskarta
Lastbilsspecifika rutter runt om i Europa.
TomTom Traffic*
Känn alltid till den snabbaste rutten till dina kunder.
Interaktiv karta
Gör att dina förare har världen nära till hands.
Livstids Kartor
Ser till att din maskinpark alltid kör med den senaste kartan.
3D-kartor
Dina förare vet alltid exakt var de är.
Åtkomstbegränsningar
För storlek, vikt och farliga material.
IQ Routes
De snabbaste rutterna och de mest exakta förväntade ankomsttiderna.
QuickGPSfix
Dina förare kan börja navigera inom några sekunder.
Avancerad körfältsvägledning
Extra tydlig information i svåra korsningar.

När TomTom LINK 510 är ansluten till WEBFLEET
maskinparkshantering online möjliggörs
Fjärrnedladdning av data från digitala färdskrivare
Hämta, analysera och arkivera.
Återstående körtider
Realtidsövervakning av återstående körtider för att förhindra
sociala överträdelser..
Truck Toll-rapportering
Hantera dina lastbilskostnader på ett enkelt sätt.*
FMS-stöd
Bränsleförbrukning per resan, bränslenivå, RPM och PTO-status.
Active Driver Feedback
Aviseringar i realtid främjar säker och effektiv körning.
Orderhantering
Hantera ordrar på din enhet.
Meddelanden
Tvåvägstextkommunikation mellan förare och kontoret.
Spårning
Du vet alltid var dina fordon befinner sig.
Arbetstid
Protokollför arbetstid enkelt.

*Anslutning är inte inkluderad.

LINK.connect
Utöka befintliga kontorssystem med realtidsdata från
tredjepartsenheter ute på fältet, till exempel temperatur,
dörrlås, däcktryck och mycket mer.

Enhetens storlek

195 (B) x 125 (H) x 26 (D) mm

Enhetens vikt

480 g

Skärmstorlek

7 tum (17,7 cm)

Skärmtyp

16:9 kapacitiv multi-touch

Skärmupplösning

1024 x 600 bildpunkter

Internminne

16 GB flashminne

Operativsystem

Android 4.3

Processor

Qualcomm Snapdragon 400 på 1,2 GHz

TomTom PRO 8275 har dessutom:
Kamera

RAM

1 GB

Närfältskommunikation (RFID)

Lagring

16 GB

13,56 MHz
Efterlever ISO 14443

Micro-SD-kortplats

Upp till 32 GB

Modem

Videoingång

3,5 mm uttag (hållare) [version för LASTBIL]

Batteri

Upp till tre timmars oavbruten drift, batteriet kan bytas ut

3G-modem – inget SIM
medföljer, vanlig SIMkortplats i batteriluckan

Drifttemperatur

-20 °C till +60 °C

Anslutning

Anslutning till WEBFLEET endast via TomTom LINK,
Bluetooth 2.1 och 4.0
WiFi

Karttäckning

Alla EU-länder EU 45
[Täckning av lastbilsattribut EU 22]

www.tomtom.com/telematics

* Tillgängligt i Österrike, Frankrike, Tyskland och Slovakien.

5 megapixel och blixt
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Tekniska specifikationer

