Hantering av
fordonsparken
i fickformat
TomTom WEBFLEET® Mobile
Kontroll på fältet
Med TomTom WEBFLEET® Mobile kan du sköta affärerna i flygande fläng medan
du är ute och kör. Den gör att du kan se, styra och hantera din kringspridda
arbetsstyrka när som helst, var som helst. Så att du kan hålla koll på den
verksamhet som du redan har, samtidigt som du är ute och gör nya affärer.

Erbjud bättre service
Om en kund ringer och har en fråga kan du ta fram den aktuella informationen
på bara några sekunder. Tack vare WEBFLEET® Mobile finns allt du behöver för att
tillhandahålla utmärkt service i din telefon eller läsplatta när du inte sitter vid ditt
skrivbord.

Behåll kontrollen
Om du vill behålla kontrollen över din verksamhet måste du hålla koll på alla
händelser. Med WEBFLEET® Mobile kan du få ett automatiskt meddelande om
statusuppdateringar för hela maskinparken samtidigt som händelserna inträffar.

Öka effektiviteten
WEBFLEET® Mobile visar dig direkt var dina fordon är och vilka som är tillgängliga
så att du alltid kan skicka den bäst placerade personen till ett nytt uppdrag och
samtidigt ta hänsyn till den aktuella trafiksituationen.

Imponera på kunderna
WEBFLEET® Mobile ger dig ögonblickligen tillgång till data från fältet, så att du
alltid kan ge kunderna noggrann information om status för aktuella jobb. Du kan
till exempel upplysa dem om var dina förare befinner sig för närvarande, vart de är
på väg samt beräknad ankomsttid. Du vet exakt när en order är försenad, och kan
därmed vidta åtgärder innan telefonen ringer. Och när en kund ringer i sista minuten
med något önskemål så kan du hantera situationen i bilen lika väl som på kontoret.

Lätt att använda
Den är riktigt enkel att använda också. Den mesta informationen är tillgänglig
med bara en knapptryckning, och kommandona aktiveras med samma tryck- eller
sveprörelse som du använder med andra appar för smarttelefoner och läsplattor.

Funktionsöversikt
Fordon
• Kontrollera position och status för enskilda fordon eller grupper av fordon.
• Visa vart fordonen är på väg och beräknad ankomsttid.
Trafik
• Planera hur du ska undvika trafiken med HD Traffic på TomTom-kartan på din smarttelefon.
Resor
• Visa färdinformation per datum för ett enskilt fordon eller hela fordonsparken.
• Visa deras rörelser på kartan.
• Kontrollera start- och slutpunkt, hur lång tid en sträcka har tagit och total körsträcka.
Order
• Expediera order direkt från telefonen eller läsplattan.
• Visa pågående order per fordon.
• Visa var fordonet som hanterar ordern befinner sig inklusive beräknad ankomsttid.
Meddelanden
• Kontrollera situationen genom att visa order, text och statusmeddelanden i en enkel översikt.
• Skicka textmeddelanden direkt till förarens TomTom-enhet.
Aviseringar
• Få varningsmeddelanden när fordon befinner sig i eller utanför olika geografiska områden.
• Få automatiska meddelanden om ändringar i orderstatus.
Språkstöd
• Engelska, tyska, franska, nederländska, spanska, portugisiska och italienska.
Funktioner för läsplattor
• Hantera fordonsparken från din iPad- eller Android-läsplatta.

Finns med TomTom WORKsmart™

Skaffa din app nu
Du hittar den i AppStore eller Android Market genom att söka efter WEBFLEET® Mobile eller
nyckelordet TTWFM.
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TomToms WORKsmart™-lösningar för hantering av fordonsparker gör det enkelt att hantera alla
aspekter av din mobila verksamhet. TomTom WEBFLEET® är en säker onlineapplikation som gör det
möjligt för dig att hantera din fordonspark dygnet runt via internet. TomTom WEBFLEET® Mobile kan
endast användas av kunder med komplett WEBFLEET®-abonnemang. När du har hämtat appen loggar
du bara in med samma användarnamn och lösenord som du använder för ditt huvudkonto.

