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Řešení WORKsmart™ 
pro správu vozového 
parku  S řadou řešení WORKsmart™ 

společnosti TomTom jsou přístup 

k informacím a řízení mobilní firmy 

snadnější než kdy dříve. 

Každé řešení je založeno na našich 

základních hodnotách pro inovace, 

jednoduchosti používání, účelnosti 

a vylepšení celkové zkušenosti uživatelů. 

Řešení WORKsmart™ vám od prvního 

dne umožní co nejvíce využít investice do 

vozidel a řidičů. Může vám poskytnout 

informační přehled, který potřebujete, 

abyste mohli analyzovat své rozptýlené 

operace, rychleji se rozhodovat na 

základě faktů a identifikovat nové 

zajímavé příležitosti.

V důsledku toho bude vaše firma 

pružnější, konkurenceschopnější 

a ziskovější.

Řada WORKsmart™ díky různým 

kombinacím našeho oceněného 

hardwaru a softwaru dosahuje výsledků, 

které pro své podnikání požadujete. 

Nevyžaduje žádné složité nastavení, 

protože každé řešení je ihned připraveno 

k použití. A protože je od společnosti 

TomTom, můžete si být jisti, že kupujete 

mimořádně kvalitní produkt s vynikající 

službou a podporou.

Jakmile určíte, čeho byste chtěli 

dosáhnout, naši spolehliví partneři vám 

budou moci poradit, jaká kombinace 

produktů je pro velikost a charakter vaší 

firmy ta pravá.

WORKsmart™ solutions

Let’s drive  Svět práce se 

neustále mění. Pokud provozujete 

mobilní firmu, musíte se měnit 

společně s ním. Protože když 

budete přešlapovat na místě, 

zůstanete pozadu. 

Společnost TomTom založila své 

podnikání na tom, že ostatním dává 

svobodu pohybu. Naše technologie 

poskytuje jednotlivcům informace 

a bezpečnost, které potřebují, 

aby se mohli pohybovat s jistotou. 

A firmám poskytuje vědomosti 

a přehled, které potřebují, aby 

mohly na zákazníky v nelehkých 

dobách udělat dojem.

Jak byste čekali od odborníka na 

navigaci, máme jasnou představu 

o tom, kam jdeme.

 

Pokud jde o naše firemní zákazníky, 

naše vize je jednoduchá. Chceme 

odstranit limity a zábrany, které 

maří váš každodenní provoz 

a brání vašemu růstu. Chceme být 

hnací silou rozvoje vaší firmy – 

společností, které věříte, že vám 

ukáže cestu.

Klíč k úspěchu  Abyste 

mohli jako mobilní firma uspět, 

potřebujete vše udržet v pohybu,  

a to za všech okolností. Teprve pak 

můžete potenciál svých pracovníků 

a firemních vozidel rozptýlených  

v terénu využít naplno. 

Jak udržíte své podnikání v pohybu? 

Když budete přesně vědět, co se děje 

v době, kdy jsou všichni na cestách – 

právě když se to děje, kdykoli, neustále. 

Čím přesnější a rychleji dostupné vaše 

informace budou, tím větší budete mít 

schopnost udržet si náskok.

  

Společnost TomTom to chápe lépe než 

kdokoli jiný. 

Investovali jsme miliony do vývoje 

technologie, která dokáže poskytnout 

potřebné informace, přesně v momentě, 

když je potřebujete. Informace, které 

mají přímý dopad na růst vaší firmy 

a umožňují vám poskytovat lepší služby, 

zvyšovat produktivitu, dosahovat vyššího 

zisku a zajistit udržitelnost vašeho 

podnikání – a současně pomáhají udržet 

vaše pracovníky na cestách v bezpečí.

Mobilní firma potřebuje 

informace. Společnost 

TomTom k nim má klíč. 
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Řiďte se podle 
nejlepších map  Mimořádný 

zážitek z navigace, který přináší 

zařízení TomTom PRO, do velké míry 

umožňuje bezkonkurenční kvalita 

základních map.  

Společnost TomTom vytváří podrobné 

digitální mapy více než 90 zemí. 

Každé nové zařízení TomTom PRO 

spustíte s nejaktuálnější verzí mapy 

v rámci naší záruky nejnovějších map. 

Naše mapy jsou denně aktualizovány 

pomocí oprav ze služby TomTom Map 

Share™. Tyto opravy dodává rozsáhlá 

komunita uživatelů služby TomTom 

přímo ze svých zařízení TomTom. 

Jakmile jsou opravy ověřeny, lze je 

zdarma stáhnout prostřednictvím naší 

online komunity uživatelů MyTomTom. 

Protože se každý rok změní až 15 % 

silnic, ve většině zemí vydáváme nové 

mapy čtyřikrát za rok. Svá zařízení 

TomTom PRO můžete aktualizovat 

nejnovějším vydáním za zlomek 

ceny nové mapy pomocí služby 

Map Purchase. Proto mohou všichni 

snadno a za dostupnou cenu jezdit 

s nejnovější mapou. 

Rychlé, inteligentní 
trasy  Známe silnice a známe 

dopravu. Své odborné znalosti jsme 

využili při rozvoji navigační technologie 

TomTom IQ Routes®, která je základem 

každého zařízení TomTom. Využívá 

databázi skutečných dob jízdy 

k výpočtu nejrychlejší trasy v danou 

část dne a realistické doby dojezdu 

do cíle. Zařízení TomTom PRO 7150 

TRUCK také nabízí trasy, jež byly zvlášť 

optimalizovány pomocí trasovacích 

algoritmů HGV a mapových dat. Vaši 

řidiči tak budou moci udělat dojem 

na zákazníky svou spolehlivostí 

a současně při každé cestě ztratí méně 

času a spotřebují méně paliva.

Výhoda řešení 
WORKsmart™  Zařízení 

TomTom PRO umožňují využít plný 

potenciál řešení WORKsmart™ díky 

okamžitému přístupu k důležitým 

datům z vozového parku rozptýleného 

v terénu.

Manažeři vozového parku v kanceláři 

mohou využít informací ze zařízení 

PRO v reálném čase ke sledování 

firemních vozidel, určení nejbližšího 

řidiče pro daný úkol, shromažďování 

dat o pracovní době, sledování stylu 

jízdy atd. Řidiči na cestách dostávají 

pokyny k objednávkám a další sdělení 

v podobě textových zpráv, které se 

zobrazují na obrazovce zařízení PRO.

Profesionální navigace

Řízení firmy

• Spolehlivě přesné mapy

•  Nejrychlejší, nejinteligentnější 
trasyJak 

• Realistické doby dojezdu do cíle

• Kratší prostoje

• Pokyny k jízdě pro HGV

Vybavte se  Vaše pověst 

zaměstnavatele závisí na kvalitě, 

spolehlivosti a efektivitě práce 

prováděné vaším jménem. Proto 

je důležité, abyste zaměstnancům 

poskytli potřebné nástroje, 

aby mohli vždy odvádět co 

nejkvalitnější práci. 

Řídíte-li pracovníky rozptýlené 

v terénu, nejlepšími nástroji, které 

můžete svým řidičům poskytnout, 

jsou profesionální navigační zařízení 

TomTom PRO. Řidičům pomohou 

překonávat každodenní problémy, 

jež mohou zdržovat práci a ohrozit 

ekonomickou stabilitu vaší firmy. 

Dopravní zácpy. Složité křižovatky. 

Objížďky na poslední chvíli. Díky 

nainstalovanému zařízení TomTom 

PRO budou řidiči schopni snadno 

se vypořádat s neznámou oblastí 

a během okamžiku reagovat na 

měnící se podmínky.

Řada TomTom PRO  

Zařízení TomTom PRO jsou zvlášť 

robustní a spolehlivá pro dlouhé 

hodiny na cestách. Použití každého 

zařízení PRO je intuitivní a zaručuje 

přesnou navigaci mezi dvěma adresami, 

realistickou dobu dojezdu do cíle 

a obousměrnou komunikaci s kanceláří. 

Proto mohou řidiči snadno navigovat 

a přitom bezpečně řídit. Pojedou 

také nejrychlejší trasou, což vaší firmě 

přinese větší produktivitu a zároveň 

sníží vaše náklady na palivo a množství 

vyprodukovaného uhlíku.

Klíčové produkty

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

V podnikání čas znamená 

peníze. TomTom vám 

ušetří obojí.
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Získejte nejnovější 
dopravní informace  

Když jste na cestách, zácpám uniknete, 

jen pokud je předvídáte. To znamená, 

že se o problémech dozvíte, dokud je 

čas se jim vyhnout.  

Technologie IQ Routes® využívá 

databázi skutečných rychlostí jízdy pro 

výpočet nejlepší trasy pro danou denní 

dobu. Trasa, po které jedete ve špičce 

v pondělí ráno, tedy může být jiná než 

trasa vypočítaná později odpoledne.

Služba HD Traffic® využívá data 

sledování pohybu ze signálů 

mobilního telefonu a zařízení 

TomTom k poskytování nejpřesnějších 

dopravních informací pro dálnice 

a hlavní a vedlejší silnice každé dvě 

minuty. Pokud služba HD Traffic® 

identifikuje problém způsobující 

zpoždění na cestě před vaším řidičem, 

poskytne mu nejlepší trasu, aby se mu 

vyhnul. 

Zajišťuje tak nejlepší dopravní službu, 

jaká je k dispozici. A funguje to. Podle 

nezávislého průzkumu řidiči ujedou 

o 16 % méně kilometrů a stráví 

o 18 % méně času na cestách, pokud 

využívají službu HD Traffic®. A protože 

službu HD Traffic® využívá čím dál 

více lidí, odborníci navíc předpovídají 

„kolektivní efekt“, který povede ke 

snížení dopravních zácep na všech 

silničních sítích, což bude přínosem pro 

všechny řidiče.[1] 

Plánujte se znalostí 
dopravní situace  

Manažeři a plánovači vozového 

parku v kancelářích mohou sledovat 

potenciální dopravní problémy na 

trase každého řidiče prostřednictvím 

internetu díky aplikaci TomTom 

WEBFLEET®. Tato jednoduchá webová 

aplikace manažerům poskytuje cenný 

přehled o celém provozu, včetně 

nejbližšího místa vyzvednutí zboží, 

informací o tom, komu byla změněna 

trasa kvůli zácpě, a realistické doby 

dojezdu do cíle. Informace, jež berou 

v úvahu dopravní situaci, umožňují 

plánovačům poskytovat inteligentní 

plány a expediční služby, a u každého 

úkolu vždy využít řidiče na nejlepším 

místě.

Udržte si náskok 
před ostatními  Řešení 

WORKsmart™-Traffic vám přináší řadu 

obchodních výhod jako přímý výsledek 

vyhnutí se dopravním problémům.

Především nabídnete aktivnější službu 

svým zákazníkům, protože uvidí, že 

děláte všechno možné proto, abyste 

zabránili zpoždění – zatímco vaši 

konkurenti pasivně čekají v zácpách. 

Snížíte prostoje řidičů, protože vždy 

pojedou po nejrychlejší trase od 

jednoho zákazníka ke druhému. 

A snížíte výdaje za palivo, které se 

proplýtvá při zastavování a rozjíždění 

a během chodu motoru naprázdno.

WORKsmart™-Traffic
Keep moving  Počet vozidel 

na cestách roste. Čím hustší je 

doprava, tím větší je možnost, že 

v ní vaši řidiči uvíznou. Ztráta času, 

spalování paliva, nedosažení cílů. 

Zklamaní zákazníci.  

Zácpa není problém, který jen tak 

zmizí. Je však možné se jí vyhnout 

díky řešení WORKsmart™-Traffic od 

společnosti TomTom. Protože jsme 

odhodláni vaše řidiče – vaši firmu – 

udržet v pohybu.

WORKsmart™-Traffic  

Řešení WORKsmart™-Traffic vaše 

mobilní týmy udrží mimo zácpy, ať 

jedou kamkoli a cestují kdykoli. Proto 

zůstane váš „provoz nepřerušen“, ať 

se na cestách děje cokoli. To vše díky 

službě HD Traffic®, jednoho z mnoha 

zdrojů informací v reálném čase 

dostupných v balíčku služeb TomTom 

LIVE. 

Nedovolte, aby 

vaše podnikání 

omezovala doprava.

[1] Další podrobnosti naleznete v Dopravním manifestu TomTom, který je k dispozici online. 

[2] Placená služba. 

[3] Služby LIVE jsou součástí předplatného služby TomTom WEBFLEET®.

Jízda mimo kolony

Řízení firmy

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

• Kratší prostoje 

• Inteligentní dispečink

Klíčové produkty
•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  

LINK 510 + WEBFLEET [2] 

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET [2]

•  Služby TomTom LIVE[3] (zahrnují 
službu HD Traffic®, rychlostní radary, 
počasí, TomTom Places a technologii 
QuickGPSfix™) 
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WORKsmart™-Track

Buďte informováni  
Praktické řízení týmů, které jsou 

celý den na cestách, je náročné. 

Zvlášť pokud se plán po jejich 

odjezdu uprostřed dopoledne 

změní. Kdybyste tak mohli přesně 

vidět, kudy právě jedou. Jak rychle 

jedou. Kde zastavili. A kdy. 

Takovou úroveň kontroly vám 

poskytne řešení WORKsmart™-

Track. Přihlaste se do služby 

TomTom WEBFLEET®, a ihned 

uvidíte, jestli se vozidlo pohybuje, 

nebo zda stojí. Kolik kilometrů 

ujelo. Jak dobře bylo řízeno. 

Zkrátka všechny informace, které 

potřebujete k analýze využití svých 

vozidel a možných změn vedoucích 

ke zvýšení efektivity.  

WORKsmart™-Track  

Řešení WORKsmart™-Track vám 

umožní sledovat vozidla a analyzovat 

způsob jejich řízení. Funguje na základě 

shromaždování trasových a dalších dat 

ze zařízení TomTom nainstalovaného 

nebo umístěného v každém vozidle. 

Manažeři vozového parku tak mohou 

získávat informace v reálném čase z naší 

webové aplikace TomTom WEBFLEET®.

Zvyšte svou 
produktivitu  Úplný přehled 

získaný prostřednictvím řešení 

WORKsmart™-Track vám umožní 

optimalizovat využití vašich vozidel. 

Protože když znáte polohu každého 

vozidla, můžete efektivněji plánovat 

úkoly a zvýšit produktivitu snížením 

prostojů pracovníků.

Snižte své náklady  

Proč plýtvat penězi voláním všem 

pracovníkům v terénu? Podívejte se 

do mapy a k novému úkolu pošlete 

nejbližšího řidiče, který je k dispozici. 

Čas a peníze za administraci můžete 

ušetřit díky automatické registraci 

trasových dat a záznamům v knize jízd 

o ujetých kilometrech na firemních 

i soukromých cestách. 

Poskytujte lepší 
služby  Díky sledování a záznamům 

je váš provoz jasný a transparentní, 

a svým zákazníkům proto můžete 

poskytovat ještě lepší služby. Sledování 

vám poskytuje informace o poloze 

každého vozidla v reálném čase, 

zatímco záznamy uvádějí podrobnosti 

o dané cestě, včetně minulých poloh, 

dob nečinnosti a ujetých kilometrů. 

Proto je snadné dokázat, kde vaše 

vozidla v různou dobu byla, nebo 

vzdálenost, kterou v rámci každého 

úkolu urazila. Můžete také prokázat, 

že vaši řidiči mají na dlouhých cestách 

dostatečné přestávky, jak to vyžaduje 

legislativa o pracovní době.

Podporujte 
bezpečnost řidičů  Díky 

řešení WORKsmart™-Track můžete 

ihned vidět, kdy vozidla zahálejí, jedou 

nepovolenou rychlostí nebo náhle 

brzdí, což může svědčit o agresivním 

nebo nebezpečném řízení. Pokud si 

všimnete problému, můžete jej ihned 

řešit s příslušeným řidičem. Můžete 

také připravit pokyny pro bezpečnější 

řízení a měřit jimi výkon každého 

řidiče. Jakmile řidiči vědí, že je jejich 

chování sledováno, osvojí si bezpečnější 

a úspornější styl jízdy. Ušetříte tak 

náklady na palivo, údržbu a opravy 

i pojistné, a zároveň snížíte množství 

vyprodukovaného uhlíku.

Mějte přístup ke 
zprávám  Systém TomTom 

WEBFLEET® umožňuje generovat 

přesné, spolehlivé zprávy o celé řadě 

užitečných kritérií. Chcete se podívat 

na doby cest a ujeté kilometry na 

soukromých cestách za poslední měsíc? 

Stačí stisknout tlačítko pro tisk. Můžete 

využít data shromážděná za posledních 

90 dní, a vysledovat tak obrazy stavu 

i trendy. Data můžete dokonce začlenit 

do mzdových a jiných aplikací, aby byly 

vaše procesy efektivnější.  

Mějte informace o tom, 

kde jsou vaše vozidla, 

24 hodin denně.

[1] Řízení stylu jízdy bez této konfigurace není možné. 

Sledování vozidel

Řízení firmy

•  Sledování vozidel v reálném 
čase 

• Inteligentnější plánování 

• Automatické knihy jízd 

• Řízení chování při jízdě

• Komplexní zprávy

Klíčové produkty

•  TomTom LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom LINK 510 +  
WEBFLEET®[1] +  
Remote LINK Logbook

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET®[1]
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WORKsmart™-Job

Přizpůsobujte 

se výzvám dne, 

každý den.

Hladký proces  Pokud řídíte 

mobilní firmu, není jisté nic, jen 

změna. 

Změna místa dodání. Upravený 

termín. Defekt vozidla. Na své cestě 

se musíte vypořádat s každým 

problémem, aby vaše firma udržela 

správný směr. 

Balíček WORKsmart™-Job přináší 

potřebné nástroje pro řízení 

plynulých, pohotově reagujících 

služeb. Umožňuje vám na první 

pohled vidět, jak každý úkol 

postupuje, a informovat o měnících 

se prioritách v řádu sekund – 

můžete proto optimalizovat své 

firemní procesy a umožnit týmům 

v terénu efektivní provoz.

WORKsmart™-Job  Díky 

řešení WORKsmart™-Job zůstáváte 

v kontaktu a máte vše pod kontrolou. 

Manažeři vozového parku používají 

aplikaci TomTom WEBFLEET® ke 

sledování stavu úkolu každého řidiče 

na cestě, a to přímo z počítače. Když 

přicházejí objednávky nebo se mění 

jejich podrobnosti, mohou odeslat 

textové zprávy přímo do řidičova 

zařízení TomTom PRO. Řidič pak může 

pomocí zařízení PRO odpovědět.

Maximalizujte 
svou efektivitu  Řešení 

WORKsmart™-Job zobrazí polohu 

a stav každého řidiče na digitální mapě. 

Když se objeví nový úkol, můžete 

určit, který volný řidič je nejblíže, 

a odeslat pokyny o objednávce do jeho 

zařízení TomTom. Zahrnout můžete typ 

objednávky, celou adresu, kontaktní 

informace a jakékoli zvláštní pokyny – 

takže nemůže dojít k žádné chybě. Řidič 

pak může navigovat přímo k cíli po 

nejrychlejší a nejúspornější trase.

Zefektivněte své 
procesy  Řešení WORKsmart™-

Job umožňuje zefektivnit firemní 

procesy od začátku až do konce. 

Integrujte svůj dispečinkový a plánovací 

software s aplikací TomTom WEBFLEET® 

a vytvořte například bezchybný proces 

zadávání objednávek. Nebo přeneste 

data o cestě do účetních systémů 

a vytvářejte plně rozepsané faktury 

zobrazující u každého úkolu ujetou 

vzdálenost a strávenou dobu.

Snižte své náklady  

Investice do řešení WORKsmart™-Job 

ušetří peníze v celé vaší firmě. Pokud 

ke každému úkolu vyšlete osobu 

z nejvýhodnějšího místa, snížíte náklady 

na palivo. Zautomatizování úkolů 

s velkou spotřebou papíru, například 

zpráv o ujetých kilometrech, ušetří 

čas a peníze určené na administraci. 

A se zefektivněnými firemními procesy 

můžete se stejným počtem lidí 

dosáhnout víc. Podle tisíců zákazníků 

řešení WORKsmart™-Job se počáteční 

investice vrátí za necelých 9 měsíců.

Měřte svou výkonnost  

Funkce náhledu služby WEBFLEET® 

zobrazuje malé grafy klíčových 

indikátorů výkonnosti (KPI) 

souvisejících s úrovněmi vašich služeb, 

produktivitou a náklady, například 

počet objednávek dokončených za 

den. Budete tak vždy vědět, jak dobře 

plníte cíle, které jste si stanovili.

Zvyšte bezpečnost 
svých řidičů  Dáte-li svým 

řidičům zařízení se satelitní navigací, 

budou se méně rozptylovat, ujedou 

méně kilometrů a budou zažívat méně 

stresu. Díky řešení WORKsmart™-Job 

budou při výkonu svých povinností 

v ještě větším bezpečí. Nemusí šátrat 

po mobilních telefonech ani zastavovat, 

aby si zapsali pokyny. Nové objednávky 

se zobrazí jako psané zprávy na 

obrazovce zařízení TomTom PRO 

a software pro převod textu na hlas je 

přečte, aby se řidiči mohli soustředit 

na silnici před sebou. Pro řidiče můžete 

předem definovat textová upozornění, 

jež mohou v případě potíží odeslat. 

U zařízení PRO mohou dokonce použít 

telefonní sadu handsfree Bluetooth®.

Přidělování úkolů

Řízení firmy
•  Hladký, pohotově reagující 

pracovní proces 
•  Zobrazení stavu úkolu v reálném 

čase 
•  Určení nejbližšího volného řidiče 
•  Výměna neomezených textových 

zpráv 
•  Předem definované stavové zprávy 
•  Předem definované bezpečnostní 

výstrahy 
•  Okamžité sledování výkonnosti

Klíčové produkty
•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  

LINK 510 + WEBFLEET® 

•  TomTom PRO TRUCK +  
LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect
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WORKsmart™-Time

Ať se každá sekunda 

počítá a každá minuta 

přináší zisk.

Najděte čas  V podnikání 

čas znamená peníze. Peníze se 

vydělávají i utrácejí. Chcete-li 

maximalizovat svůj zisk, musíte 

zvýšit účtovatelnou dobu a omezit 

to, co je nákladné. Prostoje. 

Přesčasy. Dobu na cestě. Dobu 

administrace. 

Díky řešení WORKsmart™-Time 

můžete sledovat a zaznamenávat, 

jak se ve vaší organizaci tráví čas. 

Poté můžete učinit kroky ke zvýšení 

počtu hodin strávených výdělečnými 

aktivitami a zkrácení doby strávené 

těmi méně ziskovými.

WORKsmart™-Time  

Manipulace s ručně zpracovanými 

pracovními výkazy je pro řidiče 

frustrující a vaši firmu stojí čas. 

Jsou také méně spolehlivé, protože 

řidiči mohou mít potíže, mají-li si 

vzpomenout, kdy přesně zahájili nebo 

skončili práci. Řešení WORKsmart™-

Time přenáší správu pracovních výkazů 

do 21. století a nabízí vám potřebné 

nástroje pro sledování přesné pracovní 

doby jednotlivců i skupin jezdících 

ve vašich firemních automobilech, 

kamionech a dodávkách. 

Zaměstnanci používají zařízení TomTom 

PRO nebo Remote LINK Working Time 

pro registraci doby, kdy začali pracovat, 

měli přestávku nebo zamířili domů. 

Získáte tak přesný záznam o pracovní 

době všech osob, nejen řidičů. Do 

kanceláře jsou odeslány také informace 

o aktuální poloze vozidla a ujetých 

kilometrech, které se v reálném čase 

zobrazí ve službě TomTom WEBFLEET®.

Pracujte se 
spolehlivými, přesnými 
informacemi  Díky řešení 

WORKsmart™-Time budete mít 

spolehlivé, automatizované záznamy 

o době, kdy všichni pracovali. Vaše 

firma pak bude mít komplexní historické 

záznamy o provozních nákladech 

na zaměstnance, jež vám pomohou 

s odhady pro zákazníky a plánováním 

pracovního vytížení. A použijete-li data 

ve svých finančních systémech, budete 

moci posílat podrobné faktury, které 

zákazníkům zobrazí, kolik času jste 

strávili každým úkolem.

Vytvářejte zprávy 
efektivněji  Zbavte se ručně 

zpracovaných pracovních výkazů 

a ihned získáte čas, který řidiči tráví 

jejich vyplňováním. V kanceláři lze 

automatizované záznamy pracovní doby 

použít v mzdových a jiných aplikacích. 

Neztrácíte čas tříděním výkazů, 

přidáváním sloupců nebo obvoláváním 

řidičů, aby objasnili nějaký záznam. 

Získáváte také nesporný důkaz pro 

vyřizování požadavků na přesčas. 

Dodržujte zákonné 
předpisy  Potřebujete sledovat 

čas ze zákonných důvodů? Usnadní 

vám to řešení WORKsmart™-Time. 

Stisknutím tlačítka můžete zobrazit 

a vytisknout zprávy, a názorně 

tak předvést, jak dodržujete 

předpisy o pracovní době, zdravotní 

a bezpečnostní předpisy apod.

Získejte přístup 
k digitálním datům 
tachografu  Řešení 

WORKsmart™-Time vám také umožní 

sledovat, jak dlouhou dobu stráví 

řidiči kamionů na cestách. Nemusíte 

čekat, až se vrátí do garáží. Jednotka 

LINK nainstalovaná v každém kamionu 

přenáší data tachografu do kanceláře, 

kde je můžete zobrazit ve službě 

TomTom WEBFLEET®. Ihned uvidíte, 

kdo již téměř dosáhl maximální doby 

řízení a kdo má času nazbyt. A protože 

se jedná o data v reálném čase, můžete 

si být jisti, že se budete rozhodovat na 

základě nejaktuálnějšího stavu všech 

řidičů na cestách.

Správa časových údajů

Řízení firmy
•  Správa pracovní doby 

•  Správa doby řízení vozidel 

•  Dodržování legislativy o pracovní 
době 

•  Dálkový přístup k datům 
digitálního tachografu 

•  Automatické sestavování zpráv

Klíčové produkty
•  TomTom LINK 510 +  

Remote LINK Working Time + 
WEBFLEET® 

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET®
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WORKsmart™-Eco

Ušetřete peníze a chraňte 

životní prostředí.

Buďte ekologičtí  
Ekologické firmy mají před 

ostatními výhodu. Společnost 

je respektuje pro jejich sociální 

svědomí. Lákají podobně 

smýšlející zákazníky, kteří chtějí 

spolupracovat s ekologickými 

dodavateli. Obvykle mají nižší 

provozní náklady než stejně velcí 

konkurenti. A vždy míří směrem, 

kterým bude legislativa nutit jít 

i ostatní. Takže i když se zajímáte 

víc o ekonomiku než o ekologii, 

chovat se ekologicky má smysl, 

a to spíš dříve než později. 

Balíček WORKsmart™-Eco 

umožňuje snížit množství uhlíku 

vyprodukovaného vaší společností 

a zároveň snížit náklady v rámci 

celé firmy. Uvědomit si své 

ekologické ambice a zároveň 

ušetřit peníze je snadné. 

WORKsmart™-Eco  Řešení 

WORKsmart™-Eco monitoruje a sleduje 

styl jízdy v rámci celého vozového 

parku a dává vám potřebný přehled pro 

identifikaci chování, které je riskantní 

pro řidiče, škodlivé pro životní prostředí 

a nákladné pro vaši firmu.

Najezděte méně 
kilometrů  Čím více ujetých 

kilometrů, tím větší jsou vaše 

emise CO2. Vysoký počet kilometrů 

vynásobte počtem řidičů na cestách, 

a snadno uvidíte, kde spočívá 

významná část problému. A kde je 

možné významně ušetřit. 

Pokud si vyberete řešení 

WORKsmart™-Eco, které zahrnuje 

zařízení TomTom PRO, mohou 

vaši řidiči při navigaci od jednoho 

zákazníka ke druhému zvolit možnost 

Eco Route. Kalkulačka Eco Route bere 

v potaz všechny faktory, které ovlivňují 

spotřebu paliva, a určí nejúspornější 

trasu pro cestu, čímž vám ušetří peníze 

na benzinové pumpě a zároveň omezí 

váš vliv na životní prostředí.

Pomocí řešení WORKsmart™-Eco 

můžete sledovat aktuální polohu 

vozidel v terénu, což usnadňuje 

efektivnější plánování práce. Pokud 

k úkolu pošlete volného řidiče, který 

je nejblíže, můžete snížit počet 

nepotřebných ujetých kilometrů 

v rámci celého vozového parku. 

A díky nižšímu opotřebení firemních 

vozidel byste měli ušetřit také 

na údržbě. Nemluvě o množství 

vyprodukovaného uhlíku.

Osvojte si ekologický 
styl jízdy  Stabilní, plynulý styl 

jízdy je úspornější a ekologičtější než 

rychlá jízda nebo časté zastavování 

a rozjíždění v hustém provozu. Řešení 

WORKsmart™-Eco poskytuje informace 

o stylu jízdy, rychlosti, množství 

vyprodukovaného uhlíku a době 

nečinnosti každého vozidla na cestě, 

a to přímo do vašeho počítače. 

Díky takto podrobným informacím 

ihned uvidíte, co je nutné zlepšit. 

Můžete pak pro svou společnost 

vytvořit zásady pro ekologickou jízdu 

a vypracovat rady a pokyny pro řidiče 

potřebné k tomu, aby na cestách jezdili 

úsporněji. Umožníte také, aby vaši řidiči 

jezdili bezpečněji, protože podpoříte 

styl jízdy, který snižuje riziko.

Sledujte svůj pokrok  

Služba TomTom WEBFLEET® využívá 

data o ujetých kilometrech a spotřebě 

paliva každého automobilu, dodávky 

nebo kamionu pro výpočet množství 

vyprodukovaného uhlíku jednotlivých 

vozidel a celého vozového parku. 

Informace lze zobrazit v reálném čase 

jako klíčové indikátory výkonnosti 

(KPI) v náhledu služby WEBFLEET®. Pak 

můžete srovnat vozidla podle úspory 

paliva, doby nečinnosti a plýtvání 

palivem. Můžete také nastavit cíle pro 

každý indikátor výkonnosti (KPI) a měřit 

podle nich jednotlivce nebo skupiny, 

a zajistit tak, aby všichni něco udělali 

pro životní prostředí.

Klíčové produkty

•  TomTom LINK 300 /310

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   Zařízení řady TomTom PRO 

Zodpovědnost k životnímu prostředí

Řízení firmy
•  Trasy Eco Routes pro úsporu paliva 

•  Inteligentní dispečink 

•  Řízení chování při jízdě 

•  Zprávy o úsporách paliva 

•  Zprávy o množství 

vyprodukovaného uhlíku 

•  Podrobné sledování pokroku
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WORKsmart™-Insight

Důležité informace pro 

podnikání na dosah.

Buďte cílevědomí  Řízení 

lidí a vozidel je samo o sobě dost 

těžké. A ještě těžší je, když jsou 

lidé i vozidla ve vzdálenosti mnoha 

kilometrů a pohybují se různými 

směry. Ale to je problém, se kterým 

se setkáváte každý den. Nemůžete 

být všude najednou. Takže když 

přijde čas udělat pro firmu důležitá 

rozhodnutí, jak si můžete být 

jisti, že znáte všechna důležitá 

fakta? Podrobné číselné údaje? 

Nejaktuálnější informace?

To vše a ještě mnoho dalšího 

můžete mít s řešením 

WORKsmart™-Insight. 

Shromažďuje důležité, detailní 

informace o vašich zaměstnancích 

rozptýlených v terénu a předkládá 

je ve formátu snadno použitelném 

ve vašem počítači. Musíte se jimi jen 

prokousat a řídit svou firmu. 

WORKsmart™-Insight  

Díky řešení WORKsmart™-Insight 

můžete mít plnou kontrolu nad svým 

rozptýleným podnikem, bez ohledu na 

počet vozidel, která provozujete, nebo 

na vzdálenosti, které najezdí. Poskytuje 

potřebné podrobné informace 

pro řízení vašich nákladů, zlepšení 

vašich služeb a zvýšení produktivity. 

Vše můžete provádět z počítače 

prostřednictvím internetu pomocí 

aplikace TomTom WEBFLEET®.

Shromažďujte cenné 
firemní informace   

Řešení WORKsmart™-Insight vám 

poskytne přístup k nejkomplexnějšímu 

souboru dat. 

Můžete zobrazit aktuální polohu 

i historické polohy každého vozidla. 

Kilometry, které mezi zastávkami 

ujel každý automobil, dodávka nebo 

kamion, a dobu, kterou to trvalo. 

Informaci, zda jde o kilometry ujeté 

v rámci firemní cesty, při dojíždění 

nebo v rámci osobní cesty. Dobu, kdy 

zaměstnanci zahájili a skončili práci 

a kdy měli přestávku. Rychlost, jakou 

dané vozidlo jelo. Převodový stupeň, 

použité (nebo proplýtvané) palivo 

a související množství vyprodukovaného 

uhlíku. Ale tím seznam nekončí.

Díky všem těmto informacím, 

které máte k dispozici, se můžete 

informovaně a na základě faktů 

rozhodovat tak, abyste snížili náklady, 

zvýšili produktivitu a svou firmu 

posunuli dál.

Sledujte svou 
výkonnost  Náhled služby 

WEBFLEET® všechny tyto informace 

zobrazí na jednom místě pomocí 

jednoduchých grafů, díky nimž vše 

ihned snadno pochopíte. Data jsou 

sdružena do klíčových indikátorů 

výkonnosti (KPI), abyste mohli změřit, 

jak jednotlivci a skupiny plní vámi 

určené cíle. Systém ukládá data za 

posledních 90 dní, můžete tedy nastavit 

zobrazení dat v průběhu času, abyste 

určili možné trendy. Pokud je výkonnost 

v jedné oblasti slabá nebo polevuje, 

můžete se dobrat podrobností a zjistit, 

na co se máte soustředit konkrétně.

Vytvářejte 
automatizované 
zprávy  Řešení WORKsmart™-

Insight usnadňuje přípravu zpráv. 

Protože jsou všechna data již v systému, 

připravena k reprodukci kdykoli a jakkoli 

budete chtít, stačí jen stisknout 

tlačítko. Podle nastavení můžete zprávy 

automaticky vytvářet každý den, 

týden nebo měsíc, vytisknout zprávu 

podle potřeby nebo naplánované 

zprávy nechat odeslat přímo na svou 

e-mailovou adresu.

Zefektivněte své 
firemní procesy   

Data mohou být uložena ve službě 

WEBFLEET®, to však není důvod 

k tomu, aby tam zahálela. Využijte je 

tak, abyste přidali hodnotu ke svým 

každodenním firemním procesům. Své 

mzdové aplikace můžete například 

doplnit o data o pracovní době. 

Pomocí údajů o ujetých kilometrech 

poskytnete zákazníkům účetnictví 

vedené na základě činností. Nebo 

z daňových důvodů oddělte záznamy 

o kilometrech ujetých na soukromých 

a firemních cestách.

Řízení firmy
•  Okamžitý přístup ke kriticky 

důležitým informacím 

•  Zprávy ad hoc 

•  Plánované zprávy 

•  Integrace dat s interními 

aplikacemi

Klíčové produkty

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Výkazy pro vedoucí pracovníky
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Klíčové produkty

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Získejte požadovanou 

funkci se systémem, 

který už máte.

Táhněte za jeden 
provaz  Po investicích do 

systémů a softwaru je těžké začít 

znovu od začátku. Nezáleží na tom, 

kolik byste mohli ušetřit s novou 

technologií, prostě nechcete, aby 

vaše původní investice vyšly nazmar.

Naštěstí vaše firma může využít 

všech výhod řešení TomTom 

WORKsmart™ využívajícího 

systémy, které již máte. 

Zopakujeme to. Ať už pro dispečink, 

plánování, služby a účetnické 

procesy používáte cokoli, díky 

řešení WORKsmart™-Connect 

to můžete spojit s plně funkčním 

a plně integrovaným řešením 

pro správu vozového parku. 

Naše síť spolehlivých integrátorů 

a softwarových partnerů bez 

problémů zřizuje systémy vytvořené 

na míru pro naše zákazníky, proto 

si můžete být jisti, že půjde o zcela 

osvědčené řešení. 

Služba WORKsmart™-
Connect  Díky řešení 

WORKsmart™-Connect mohou data 

o vozovém parku a zaměstnancích 

prezentovaná a uložená v systému 

TomTom WEBFLEET® využít jakékoli 

aplikace, které používáte pro řízení 

svých dodatečných procesů.  

Nezáleží na tom, jaký software 

používáte nebo jak jej máte nastavený, 

naše řešení WEBFLEET®.connect API 

vám k těmto cenným záznamům 

poskytne úplný přístup.

Sledujte svůj vozový 
park 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu  Systém 

WEBFLEET® vám poskytne 24hodinový 

zabezpečený přístup k důležitým 

firemním informacím o vašich 

pracovnících rozptýlených v terénu, 

a to v reálném čase a prostřednictvím 

internetu z jakéhokoli počítače. Můžete 

jej využít ke sledování doby řízení 

vozidel, doby nečinnosti, pracovní 

doby, záznamů o ujetých kilometrech, 

polohách vozidel, rychlostech vozidel, 

spotřebě paliva, uhlíkových emisích, 

stavu úkolu, podrobnostech dodávky 

atd. To vše můžete zobrazit v náhledu 

systému WEBFLEET®, nebo můžete 

vytvářet zprávy o různých aspektech 

pomocí dat shromážděných během 

posledních 90 dnů. 

Pracujte prozíravěji   
Jde právě o ty informace, které 

potřebujete ke směrování své firmy 

do budoucnosti. A díky řešení 

WORKsmart™-Connect také nejlépe 

využijete systémy zakoupené 

v minulosti.

Integrujte s interními 
systémy  Svoje aplikace můžete 

během chvilky obohatit o data odeslaná 

přímo z cest. Využijte přesná data 

o pracovní době ve svých mzdových 

aplikacích. Poskytněte zákazníkům 

plně rozepsané faktury uvádějící dobu 

a ujeté kilometry související s každým 

úkolem. Vycházejte z polohy vozidla 

v reálném čase a z informací o stavu 

úkolu, a optimalizujte tak plánování. 

Nebo kontrolujte, zda vaše firemní 

iniciativy přinášejí výsledky měřením 

klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) 

v porovnání s danými cíli.

Buďte si jisti, že 
dostojíme svému 
závazku  Řešení WORKsmart™ 

již využívají vaši kolegové z oboru ve 

stovkách různých prostředí. Otevřená 

architektura základní aplikace znamená, 

že integrace s nejpoužívanějšími 

oborovými aplikacemi je možná 

ihned. V několika málo případech, 

kdy integrace není okamžitá, mají naši 

spolehliví partneři nezbytné zkušenosti, 

aby vaše řešení rychle zprovoznili.

Řízení firmy
•  Data z cest v reálném čase 

obohacují stávající systémy

•  Komplexní funkce správy vozového 

parku 

•  Bezproblémová, okamžitá 

integrace 

•  Zaručený úspěch se spolehlivými 

partnery

Integrace - Nejdůležitější údaje
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WORKsmart™-Safety

Udržuje řidiče na 

cestách v bezpečí.

Zůstaňte v bezpečí  Vaši 

řidiči tráví nejlepší část každého 

dne na silnici; přejížděním od 

jednoho zákazníka ke druhému 

hustým provozem a po neznámých 

silnicích. Ale i když jsou na cestách, 

přesto zůstávají pořád ve vaší péči. 

Takže jak jim můžete pomoci řídit 

vozidlo zodpovědně s ohledem 

na sebe i na ostatní účastníky 

silničního provozu?

Řešení WORKsmart™-Safety je vše 

co potřebujete, abyste udrželi své 

řidiče na cestách v bezpečí od svého 

pracovního stolu. Omezuje stres 

spojený s navigací, zatímco udržuje 

řidiče soustředěné na dění na silnici 

a na styl řízení. A budete tak mít 

vždy na dosah cenné údaje, které 

vám pomohou při správě doby řízení 

vozidel a plánování údržby vozidel.

WORKsmart™-Safety  

Řešení WORKsmart™-Safety pomáhá 

chránit vaše zaměstnance při řízení 

vašich vozidel. Přehledné vizualizace ve 

službě TomTom WEBFLEET® vám ukáží, 

kteří řidiči vystavují sebe i vaši firmu 

nebezpečí. A vyzývá řidiče k osvojení 

bezpečného a úsporného stylu jízdy 

používáním obrazovky zařízení TomTom 

PRO, která je upozorňuje na hlavní 

indikátory stylu jízdy.

Pomáhá udržovat 
řidiče v klidu  Pomocí řešení 

WORKsmart™-Safety je pro řidiče 

jednodušší udržovat oči na silnici a ruce 

na volantu. 

Funkce dokonalého navádění jzdními 

pruhy v zařízení PRO pomáhá při 

navigaci složitými křižovatkami. Příkazy 

a pokyny se zobrazují jako psané zprávy 

na obrazovce  zařízení PRO a jsou 

čteny softwarem pro převod textu na 

hlas, takže není nutné zajíždět ke kraji 

vozovky a zapisovat si je. Nové adresy je 

možné zadávat pomocí hlasu a podpora 

volání pomocí sady handsfree znamená, 

že není nutné sahat po mobilním 

telefonu. A pouhé používání satelitní 

navigace pomáhá snížit úroveň stresu 

vašich řidičů.*  

Zavádění 
bezpečnějšího řízení  
Řešení WORKsmart™-Safety umožňuje 

zavádění bezpečnějšího stylu jízdy 

v rámci vozového parku s přímou 

podporou pro řidiče ve vozidlech a 

propracovanými nástroji pro řízení stylu 

jízdy ve službě WEBFLEET®.

Funkce Active Driver Feedback 

poskytuje řidičům podporu v reálném 

času pro bezpečnější jízdu. Kdykoliv se 

objeví nahlášená událost během jízdy, 

např. prudké otáčení volantu, náhlé 

zabrždění nebo překročení rychlosti, 

bliká na obrazovce zařízení TomTom 

PRO upozornění, připomínající řidiči, že 

by měl být opatrný.

Po návratu do kanceláře představuje 

indikátor funkce OptiDrive™ v aplikaci 

WEBFLEET® chování při jízdě pro 

jednotlivce, skupinu nebo celý vozový 

park pomocí jednoduchých ikon a 

hodnot. Takže můžete v průběhu 

několika sekund interpretovat 

údaje týkající se překročení 

rychlosti, úspory paliva, doby chodu 

naprázdno a brdzění/změny směru 

jízdy a rozhodnout se, zda je nutný 

zásah. Rovněž můžete ke každému 

komponentu přiřadit důležitost tak, aby 

odpovídala vašim prioritám.

Správa doby řízení 
vozidel  Jako zodpovědná 

firma, chcete zajistit, aby vaši řidiči 

nepřekračovali zákonná bezpečnostní 

omezení pro dobu strávenou za 

volantem. Je klíčové, abyste začlenili 

dobu řízení vozidel do plánování a 

řízení pracovního vytížení. Řešení 

WORKsmart™-Safety vám umožňuje 

úplný a nepřetržitý přistup k počtu 

odpracovaných hodin každého vašeho 

řidiče, v libovolném typu vozidla.

Co se týče řidičů nákladních vozidel, 

je mimořádně důležité, aby byla 

zaznamenána každá minuta. Řešení 

WORKsmart™-Safety přenese data 

z tachografu nákladního vozu přímo 

do aplikace WEBFLEET® v reálném 

čase. Proto vždy víte, kdo se přibližuje 

k limitu, a kdo má dostatek času.

Řidičům automobilů, dodávek, limuzín a 

taxi zjednodušuje řešení WORKsmart™-

Safety sledování celkového počtu 

odpracovaných hodin a pracovních 

úkolů za den, takže zřetelně vidíte, kdo 

je přetížený a kdo by mohl dělat více.

Vylepšení plánování 
údržby  Díky řešení WORKsmart™-

Safety jsou živě importována data 

z vozidel z vašeho vozového parku 

do vašich programů pro plánování 

údržby. To vám pomůže přesně určit 

servisní požadavky pro každé vozidlo. 

A jak každý správný správce vozového 

parku ví, dobře udržovaná vozidla jsou 

bezpečnější vozidla.

Řízení firmy
• Snížení stresu řidiče 

• Bezpečnější styl jízdy

•  Jednodušší správa doby řízení 

vozidel

• Přesné plánování údržby

*  Analýza průzkumu provedená pro společnost TomTom v roce 2008 
agenturou TNS, zahrnující řidiče ze 6 evropských zemí, zjistila, že 74 % 
z nich se při používání navigačního zařízení cítí méně stresováno.

Bezpečnost řidičů

Klíčové produkty

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®
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Seznámení s produkty WORKsmart™

Rychlý průvodce 

jednotlivými produkty 

využívanými v různých 

řešeních WORKsmart™.

TomTom WEBFLEET®  

WEBFLEET® je online aplikace, která 

vám umožňuje spravovat vozový park 

24 hodin denně z jakéhokoli počítače. 

Umožňuje vám odesílat a přijímat 

zprávy, koordinovat pohyb, sledovat 

klíčové indikátory výkonnosti (KPI), 

vytvářet zprávy a obecně uceleně řídit 

provoz vašich služeb v terénu přímo 

z kanceláře.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  Zařízení PRO 7150 

TRUCK je stejné jako zařízení PRO 

7150, navíc však obsahuje mapy pro 

kamiony a navigační algoritmy HGV 

pro pomalejší, těžší, delší a širší vozidla. 

V samotných mapách jsou vyznačeny 

důležité informace zahrnující omezení 

výšky a hmotnosti, přístupu apod. 

TomTom PRO 7150 

Zařízení PRO 7150 je vybaveno 

displejem Fluid Touch, který pro 

přechod z jedné nabídky do druhé 

vyžaduje méně klepnutí. Využívá 

technologii pro převod textu na hlas 

pro čtení pokynů k cestě i zpráv 

a podporuje volání se sadou handsfree 

z telefonu s technologií Bluetooth®. 

Zařízení PRO 7150 umí zvlášť rychle 

vypočítat trasy a má předinstalované 

mapy pokrývající hlavní a vedlejší silnice 

ve 45 evropských zemích. Při použití 

s jednotkou TomTom LINK 510 může 

zařízení PRO 7150 hrát klíčovou roli 

v mnoha řešeních WORKsmart™.

TomTom PRO 9150 

Zařízení PRO 9150 má všechny 

vlastnosti zařízení PRO 7150, navíc 

však obsahuje vestavěný modul GSM/

GPRS. Lze je tedy použít samostatně 

jako součást řešení WORKsmart™ (bez 

zařízení LINK 510) pro příjem textových 

zpráv, podrobností k objednávkám, 

souřadnic polohy a dalších informací 

přímo ze systému TomTom WEBFLEET®. 

TomTom LINK 510  LINK 

510 je malé zařízení nainstalované do 

vozidla za účelem zajištění otevřeného 

obousměrného komunikačního kanálu 

mezi kanceláří a řidičem. Přenáší také 

souřadnice své polohy, takže vozidlo 

lze sledovat prostřednictvím systému 

TomTom WEBFLEET® 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ je inteligentní 

zařízení, které se spojí s motorem 

vozidla a poskytuje manažerům 

v reálném čase přehled o úspoře 

paliva, otáčkách za minutu a řazení, 

a napomáhá tak snahám o úsporu 

paliva a omezení emisí CO2. Lze je 

použít u celé řady vozidel a typů 

motorů, včetně LGV a HGV.

Remote LINK Working 
Time  Zařízení Remote LINK 

Working Time zaznamenává pracovní 

dobu jednotlivců a skupin jedoucích 

ve vozidlech společnosti. Zaměstnanci 

pomocí zařízení zaregistrují okamžik, 

kdy začnou pracovat, udělají si 

přestávku nebo kdy zamíří domů. 

Informace ze zařízení jsou přeneseny 

zpět do kanceláře prostřednictvím 

zařízení LINK 510 a přístup k nim 

poskytuje systém TomTom WEBFLEET®. 

Remote LINK Logbook  

Zařízení Remote LINK Logbook 

shromažďuje informace o používání 

vozidla. Zaměstnanci klepnutím na 

tlačítko zaregistrují danou cestu jako 

soukromou, dojíždění nebo jako 

firemní cestu. Informace ze zařízení 

jsou přeneseny zpět do kanceláře 

prostřednictvím zařízení LINK 510 

a přístup k nim poskytuje systém 

TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  Řešení WEBFLEET®.

connect je verze řešení WEBFLEET® 

s otevřenou architekturou. 

Umožňuje využití dat ze systému 

WEBFLEET® v různých interních 

aplikacích a vytvoření integrovaného 

řešení pro správu vozového parku se 

všemi výhodami systému TomTom 

WEBFLEET® a s využitím systémů, které 

již máte.

Služby TomTom LIVE  

Služby LIVE přenášejí v reálném 

čase informace týkající se cesty 

přímo do zařízení TomTom PRO, 

včetně dopravního zpravodajství, 

poloh pevných a mobilních radarů, 

blízkých obchodů a firem a místních 

předpovědí počasí.
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Pojďme si povídat
Společnost TomTom je předním poskytovatelem řešení pro správu vozového parku pro firmy. Již máme více než 15 

000 společných zákazníků z různých oborů, kteří používají přes 180 000* vozidel. Takže nám můžete důvěřovat. 

Udržíme váš vozový park a vaši firmu v pohybu. Našim zákazníkům rovněž pomáháme se ziskem – obvykle 

mohou zaznamenat návratnost své investice do řešení TomTom WORKsmart™ za 6-8 měsíců či dříve.

 Ale nemusíte to věřit jen nám. Pokud se chcete dozvědět, co o tom soudí naši zákazníci, na naší webové stránce 

naleznete možnost výběru referencí. A pokud byste si chtěli popovídat s lidmi, kteří mohou zvýšit vaši provozní 

účinnost a zároveň ušetřit váš čas a peníze od prvního dne, naleznete zde rovněž kontaktní informace.

www.tomtom.com/business

*  Březen 2012


