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WORKsmart™-
flådestyringsløsninger  

Med TomToms udvalg af WORKsmart™-

løsninger har det aldrig været nemmere 

at få adgang til oplysninger og styre en 

mobil virksomhed. 

Hver løsning bygger på vores 

kerneværdier mht. innovation, 

brugervenlighed, egnethed til 

formålet og forbedring af den samlede 

brugeroplevelse. Fra dag et hjælper en 

WORKsmart™-løsning dig med at få 

mest muligt ud af dine investeringer i 

køretøjer og chauffører.  

Den kan levere den indsigt, du har brug 

for til at analysere spredte operationer, 

træffe hurtigere evidensbaserede 

beslutninger og identificere spændende 

nye muligheder.

Din virksomhed bliver dermed mere 

alsidig, mere konkurrencedygtig og 

mere rentabel.

I WORKsmart™-serien bruges 

forskellige kombinationer af vores 

prisvindende hardware og software 

for at opnå de ønskede resultater for 

virksomheden. Der er ikke behov for 

nogen kompliceret opsætning, da 

hver løsning er klar til brug lige fra 

æsken. Fordi de er fra TomTom, kan 

du desuden være sikker på, at du har 

købt et produkt af højeste kvalitet med 

fremragende service og support.

Når du først har fundet ud af, hvad 

du gerne vil opnå, vil vores pålidelige 

partnere være i stand til af rådgive dig 

om den kombination af produkter, der 

passer bedst til omfanget og arten af 

din virksomhed.

WORKsmart™ solutions

Lad os komme af 
sted  Arbejdsmarkedet ændrer 

sig konstant. Hvis du driver en 

mobil virksomhed, har du brug for 

at ændre dig i takt med det. For 

hvis du går i stå, bliver du overhalet.

TomTom har opbygget en 

forretning på at give andre 

bevægelsesfrihed. Med vores 

teknologi får den enkelte de 

oplysninger og den sikkerhed, der 

er nødvendige for at komme trygt 

omkring. Erhvervsvirksomheder 

får desuden den viden og 

indsigt, der er nødvendig for at 

imponere kunderne under hårde 

konkurrencevilkår.

Som man kan forvente det af en 

navigationsspecialist, har vi en helt 

klar fornemmelse af, hvor vi er på 

vej hen.

 

Hvad vores erhvervskunder angår, 

har vi en meget enkel vision. Vi vil 

fjerne de begrænsninger, der er 

en kilde til frustration i dit daglige 

arbejde, og som hæmmer din 

vækst. Vil vil være den drivende 

kraft bag din forretningsudvikling - 

og den virksomhed, der viser vejen 

frem for dig.

Nøglen til succes   

For at få succes som mobil virksomhed 

er det nødvendigt at holde alt kørende 

hele tiden under alle forhold. Først da 

kan du nyde godt af det fulde potentiale 

af dine udesendte medarbejdere og 

firmakøretøjer. 

Hvordan kan du sikre, at din virksomhed 

altid er i bevægelse? Ved at vide præcis, 

hvad der sker, mens alle er ude at køre - 

lige når det sker, på et hvilket som helst 

tidspunkt, hele tiden. Jo mere præcise 

og rettidige dine oplysninger er, jo større 

er din mulighed for at være på forkant.

  

Det forstår TomTom bedre end nogen. 

Vi har investeret millioner i at udvikle 

teknologi, der leverer de oplysninger, du 

har brug for, lige når du har brug for det. 

Oplysninger, der har direkte indvirkning 

på væksten af din virksomhed, og som 

gør dig i stand til at levere bedre service, 

øge produktiviteten, generere mere 

profit og sikre bæredygtig udvikling for 

dig – mens du samtidigt sørger for de 

kørende medarbejderes sikkerhed.

En mobil forretning 

er afhængig af 

informationer. 

TomTom har nøglen. 
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Kør med de bedste 
kort  Du får en enestående 

oplevelse med TomTom PRO-

enhedernes navigation, der i høj grad 

skyldes den uovertrufne kvalitet af de 

underliggende kort.  

TomTom producerer detaljerede digitale 

kort over mere end 90 lande. Hver ny 

TomTom PRO-enhed starter med den 

mest opdaterede version af et kort i 

henhold til vores seneste kortgaranti. 

Vores kort opdateres dagligt med 

rettelser fra TomTom Map Share™. 

Disse rettelser leveres af det omfattende 

netværk af TomTom-kunder direkte 

fra deres TomTom-enhed.  Når først 

rettelserne er blevet bekræftede, kan 

de downloades gratis via vores online-

brugernetværk, MyTomTom. 

Da veje ændrer sig op til 15% på et år, 

udgiver vi nu kort fire gange om året i 

de fleste lande. Du kan opdatere dine 

TomTom PRO-enheder med den nyeste 

udgivelse til en brøkdel af prisen på et 

nyt kort med Kortopdatering. Så er det 

nemt og billigt at forsyne alle på vejen 

med de nyeste kort. 

Hurtige og 
intelligente ruter   

Vi kender vejene, vi kender trafikken. 

Og vi har brugt vores ekspertviden om 

begge dele til at udvikle TomTom  

IQ Routes®, den navigationsteknologi, 

som er  kernen i enhver TomTom-enhed. 

Den bruger en database med køretider 

i realtid til at beregne den hurtigste rute 

i forhold til tidspunktet på dagen og et 

realistisk forventet ankomsttidspunkt. 

Med TomTom PRO 7100 TRUCK får 

du også særligt optimerede ruter, der 

bruger rutealgoritmer til lastbiler til 

tung transport og kortdata.  

Det betyder, at dine chauffører 

kan imponere kunderne med deres 

pålidelighed, samtidig med at de  

bruger mindre tid og brændstof på  

hver køretur.

Nyd godt af en 
WORKsmart™-
løsning  Med TomTom PRO-

enheder kan du få det fulde udbytte 

af en WORKsmart™-løsning ved at få 

øjeblikkelig adgang til vigtige data fra 

den del af flåden, der er ude at køre.

Flådeadministratorer hjemme på 

kontoret kan bruge oplysninger i realtid 

fra deres chaufførers PRO-enheder til 

at spore firmakøretøjer, identificere 

den nærmeste chauffør til en opgave, 

indsamle data om arbejdstimer, 

overvåge køreadfærd og meget 

mere. Ude på farten kan chaufførerne 

modtage instruktioner om ordrer og 

andre beskeder som tekstmeddelelser, 

der vises på PRO-enhedens skærm.

Professionel navigation

Holder forretningean 
kørende

• Pålidelige, nøjagtige kort

•  Hurtigste, smarteste 
ruterHvordan 

•  Realistiske forventede 
ankomsttidspunkter

• Reduceret spildtid

•  Specifikke direktioner for 
lastvogne til tung transport

Opgrader dine 
værktøjer  Som arbejdsgiver 

afhænger dit ry af kvaliteten, 

pålideligheden og effektiviteten af 

det arbejde, der udføres under dit 

firmanavn. Så det er vigtigt, at du 

sørger for, at dine medarbejdere 

har de nødvendige værktøjer til 

at udføre opgaverne med højest 

mulige standard - hver gang. Hvis 

du leder en spredt arbejdsstyrke, er 

det bedste værktøj, du kan give dine 

chauffører, TomToms PRO-enheder til 

professionel navigation. Det vil hjælpe 

chaufførerne med at løse de daglige 

problemer, der evt. kan forsinke en 

opgave og true din virksomheds 

økonomiske stabilitet. Trafikpropper. 

Komplicerede vejkryds. Omveje 

i sidste øjeblik. Med en TomTom 

PRO-enhed ombord vil chaufførerne 

kunne klare ukendt territorium uden 

problemer og håndtere skiftende 

omstændigheder på et øjeblik.

TomTom PRO-serien  

TomTom PRO-enheder er særligt 

robuste og pålidelige til de mange 

timer på vejen. Hver PRO-enhed har en 

intuitiv brugerflade og giver præcise 

oplysninger om dør-til-dør navigation, 

et realistisk forventet ankomsttidspunkt 

og tovejs-kommunikation med kontoret. 

Så kan dine chauffører navigere uden 

problemer og føle sig sikre bag rattet. 

De vil desuden følge den hurtigst 

mulige rute. Det medfører større 

produktivitet for din virksomhed, mens 

du samtidig kan reducere udgifterne til 

brændstof samt din CO2-udledning.

Nøgleprodukter

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

I forretninger er 

tid penge. TomTom 

sparer både tid og 

penge for dig.
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Få de seneste 
trafikoplysninger   

Når du er ude at køre, kan du 

kun undgå trafikpropper ved at 

forudse dem. Det vil sige at kende til 

problemerne, mens der stadig er tid  

til at undgå dem.  

IQ Routes® bruger en database 

med reelle hastigheder til at 

beregne den bedste rute for det 

pågældende tidspunkt på dagen. 

Så den rute, du følger en mandag 

morgen i myldretiden, kan være en 

anden end den, du følger senere på 

eftermiddagen.

HD Traffic® bruger bevægelsessporende 

data fra mobiltelefonsignaler og 

TomTom-enheder til at levere de mest 

præcise trafikoplysninger for motorveje 

samt større og mindre veje hvert andet 

minut. Hvis HD Traffic® identificerer 

forsinkelser længere fremme, får din 

chauffør oplysninger om den bedste 

rute til at undgå det. 

Alt i alt giver det den bedste 

tilgængelige trafiktjeneste. Og det 

virker. Ifølge uafhængige undersøgelser 

kører chauffører færre kilometer 

og bruger 18% mindre tid på vejen, 

når de bruger HD Traffic®. Som en 

ekstragevinst forudser eksperter, at 

eftersom flere og flere mennesker 

bruger HD Traffic®, vil der vise sig en 

kollektiv effekt, så der bliver færre 

trafikpropper generelt på vejene til 

fordel for alle chauffører.[1] 

Planlæg uden om 
trafik  Tilbage på kontoret kan 

flådeadministratorer og planlæggere 

overvåge potentielle trafikproblemer 

langs hver chaufførs rute over 

internettet takket være TomTom 

WEBFLEET®. Dette brugervenlige 

webbaserede program giver 

administratorer et værdifuldt overblik 

over hele operationen, inklusive hvem 

der er nærmest hvert afhentningssted, 

hvem der bliver omdirigeret i forhold til 

trafikpropper og et realistisk forventet 

ankomsttidspunkt til hver tur. Med 

oplysninger, der tager højde for 

trafikken, kan planlæggere sørge for 

smart tidsplanlægning og ekspedition 

vha. den bedst placerede chauffør til 

hver opgave.

Hold forspringet i 
forhold til de andre  

WORKsmart™ -Traffic giver dig mange 

forretningsfordele som et direkte 

resultat af undgåelse af trafik.

For det første kan du tilbyde en mere 

proaktiv service til dine kunder, fordi 

du altid virker til at gøre, hvad du kan 

for at undgå forsinkelser – mens dine 

konkurrenter sidder fast i trafikpropper. 

Du kan reducere spildtiden for 

chauffører, da de altid følger den 

hurtigst mulige rute fra en kunde til 

den næste. Desuden reducerer du 

omkostninger til brændstof, der ellers 

ville gå til spilde ved start-stop-kørsel 

og en motor, der går i tomgang. 

WORKsmart™-Traffic
Hold dig kørende  

Antallet af køretøjer på vejen stiger. 

Jo tættere trafikken bliver, jo større 

er risikoen for, at du sidder fast 

i den. Spildtid, spildt brændstof, 

destinationer, der ikke nås. Skuffede 

kunder. Trafikpropper er ikke et 

problem, der bare forsvinder af sig 

selv. De kan dog undgås med en 

WORKsmart™-Traffic-løsning fra 

TomTom. For vi er dedikerede til 

at holde dine chauffører - og din 

forretning - kørende.  

WORKsmart™-Traffic  

WORKsmart™-Traffic hjælper dig med 

at holde dine mobile teams ude af 

trafikpropper, uanset hvor de skal hen 

og hvornår. Så er det altid “business 

as usual”, uanset hvad der sker på 

vejene. Alt sammen takket være den 

sofistikerede HD Traffic®, en af de 

mange muligheder for oplysninger i 

realtid, der er tilgængelige i pakken 

med TomTom LIVE-tjenester.

Lad ikke trafik 

ødelægge din 

forretning. 

[1] Find yderligere oplysninger i TomTom Trafikmanifest, der kan ses online. 

[2] Abonnementsservice. 

[3] LIVE-tjenester medfølger ved et abonnement på TomTom WEBFLEET®.

Nøgleprodukter

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET®[2] 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[2]

•  TomTom LIVE Services[3] 
(omfatter HD Traffic®, Fotofælder, 
Vejr, TomTom Places og 
QuickGPSfix™) 

Undgå trafik

Holder forretningean 
kørende

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

• Reduceret spildtid 

• Intelligent ekspedition
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WORKsmart™ -Track

Hold dig underrettet  

Det er svært at praktisere direkte 

ledelse, når dine medarbejdere er 

ude på vejene hele dagen. Især når 

deres forventede køreplaner ændres 

i løbet af dagen. Hvis bare du kunne 

se præcis, hvor de skal hen. Hvor 

hurtigt de kører. Hvor de har gjort 

ophold. Og hvornår. 

Den form for kontrol kan du få 

med WORKsmart™-Track Log 

på TomTom WEBFLEET®, og se 

straks, om et køretøj bevæger 

sig eller holder stille. Hvor mange 

kilometer, det har kørt. Hvor godt 

chaufføren kører. Kort sagt alle 

de oplysninger, du har brug for 

for at kunne analysere, hvordan 

dine køretøjer anvendes, og hvilke 

ændringer der kan foretages for at 

effektivisere driften.  

WORKsmart™-Track  

Med WORKsmart™-Track-løsningen kan 

du spore dine køretøjer og analysere, 

hvordan hver chauffør kører. Det kan 

lade sig gøre ved at indsamle data om 

kørsel og andre ting fra den TomTom-

enhed, der er installeret eller medbragt 

i hvert køretøj. Flådeadministratorer 

kan derefter få adgang til oplysninger i 

realtid fra vores webbaserede program, 

TomTom WEBFLEET®.

Giv produktiviteten 
et et skub fremad  

Få fuldt indblik med WORKsmart™-

Track, så du kan optimere udnyttelsen 

af dine køretøjer. Fordi du kender 

positionen for hvert enkelt køretøj, kan 

du planlægge opgaver mere effektivt 

og dermed øge produktiviteten ved at 

reducere spildtiden for medarbejderne.

Reducer dine 
udgifter  Hvorfor spilde penge 

på at ringe til alle dem, der er ude 

at køre? Se bare på kortet, og send 

den nærmeste ledige chauffør til en 

ny opgave. Du kan også spare tid 

og penge på administration takket 

være den automatiske registrering af 

kørselsdata og logbogsregistreringer for 

både privat og erhvervsmæssig kørsel. 

Yd en bedre service  

Sporing giver et mere klart billede og 

et bedre overblik over dine operationer, 

så du kan yde en endnu bedre service 

over for kunderne. Sporing giver dig 

oplysninger om positionen i realtid 

for hvert enkelt køretøj, mens du får 

oplyst detaljer om turen inklusive 

tidligere positioner, standsetider og 

antal kørte kilometer. Så det er nemt 

at dokumentere, hvor dine køretøjer 

befandt sig på forskellige tidspunkter, 

eller hvilken distance, der er tilbagelagt 

for hver opgave. Du kan også bevise, 

at dine chauffører har taget de 

nødvendige pauser som påkrævet i 

henhold til reglerne om arbejdstider.

Få mulighed for at 
forbedre sikkerheden 
for chaufføren  Med 

WORKsmart™-Track kan du hurtigt se, 

når køretøjer kører i tomgang, kører 

for hurtigt eller foretager pludselige 

opbremsninger, hvilket kan være en 

indikator på aggressiv eller farlig kørsel. 

Hvis du får øje på et problem, kan du 

gøre noget ved det med det samme 

over for den pågældende chauffør. 

Du kan også udstikke mere sikre 

retningslinjer for kørsel og vurdere 

hver enkelt chauffør i forhold til disse 

retningslinjer. Når chaufførerne ved, at 

deres køreadfærd bliver overvåget, vil 

de også begynde at køre mere sikkert 

og brændstofbesparende. Det vil spare 

dig penge til brændstof, vedligeholdelse 

og udgifter til reparation samt 

forsikringspræmier. Desuden reducerer 

det også din CO2-udledning.

Få adgang til 
rapporter  Med TomTom 

WEBFLEET® kan du generere præcise, 

pålidelige rapporter ud fra en række 

nyttige kriterier. Vil du gerne se 

rejsetider og antal kørte kilometer for 

privat kørsel for den sidste måned? Så 

kan du bare trykke på udskriv. Du kan 

bruge data, der er indsamlet for de 

sidste 90 dage, til at få overblik over 

eventuelle mønstre og tendenser.  

Du kan endda indarbejde data i 

lønsedler og andre programmer for at 

gøre processerne mere effektive. 

Hold styr på, hvor 

dine køretøjer er, 

hele døgnet rundt.

Holder forretningean 
kørende

•  Sporing af køretøjer i 
realtid 

•  Mere intelligent 
planlægning 

• Automatiserede logbøger 

•  Administration af 
køreadfærd

• Omfattende rapportering

Nøgleprodukter

•  TomTom LINK 510 + 
WEBFLEET®

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

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[1]

[1] Styring af køreadfærd er ikke mulig med denne konfiguration.

Sporing af køretøjer
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WORKsmart™ -Job

Sørg for at tilpasse 

dig dagens udfor-

dringer, hver dag.

Nem fremgang  Intet 

er sikkert bortset fra, at tingene 

ændrer sig, når du driver en mobil 

virksomhed. 

En ændring af mødested. En ændret 

deadline. Et havareret køretøj. 

Du har brug for kunne imødegå 

enhver udfordring for at holde din 

forretning kørende. 

Med WORKsmart™-Job-pakken 

får du de værktøjer, du har brug 

for, til at drive en kontinuerlig og 

responsiv service. Med denne pakke 

kan du hurtigt se, hvordan hver 

opgave skrider frem, og videregive 

beskeder om ændrede prioriteringer 

på få sekunder - så du kan optimere 

dine forretningsprocesser samtidigt 

med, at du gør det muligt for dine 

medarbejdere i felten at fungere 

mere effektivt.

WORKsmart™-Job  

Med WORKsmart™-Job har du føling 

med tingene og kontrol over dem. 

Flådeadministratorer bruger TomTom 

WEBFLEET®-programmet til at overvåge 

opgavestatus for hver chauffør på vejen 

via en pc. Mens ordrerne ruller ind, 

eller der ændres på betingelserne for 

opgaven, kan de sende tekstbarede 

meddelelser direkte til chaufførens 

TomTom PRO-enhed. Og chaufføren 

kan bruge PRO-enheden til at svare.

Maksimer din 
effektivitet  Med 

WORKsmart™-Job vises position og 

status for hver chauffør på et digitalt 

kort. Når en ny opgave kommer 

ind, kan du finde den nærmeste 

tilgængelige chauffør og sende 

instruktioner om ordren direkte til 

den pågældende chaufførs TomTom-

enhed. Du kan inkludere ordretypen, 

den fulde adresse, kontaktoplysninger 

og alle særlige instruktioner - så 

der ikke er plads til fejl. Chaufføren 

kan derefter navigere direkte til 

destinationen på den hurtigste og mest 

brændstofbesparende rute.

Strømlin dine 
processer  Med 

WORKsmart™-Job kan du strømline 

driften af din forretning fra start til 

slut. Integrer din ekspeditions- og 

planlægningssoftware med TomTom 

WEBFLEET® til f.eks. at skabe 

en problemfri ordreindtastning. 

Eller medtag kørselsdata i dine 

regnskabssystemer for at kunne 

udstede komplette, udspecificerede 

fakturaer, der angiver den tilbagelagte 

distance og tidsforbruget for hver 

opgave.

Reducer dine 
udgifter  En investering i 

WORKsmart™-Job vil spare din 

virksomhed penge generelt. Når du 

sender den bedst placerede person 

til hver opgave, reduceres dine 

udgifter til brændstof. Automatisering 

af papirtunge opgaver som f.eks. 

rapportering af kørte kilometer sparer 

både tid og penge på administration. 

Med en strømlinet virksomhed kan du 

desuden opnå mere med det samme 

antal medarbejdere. Faktisk har 

tusindvis af WORKsmart™-Job-kunder 

meldt tilbage, at deres oprindelige 

investering har tjent sig ind på mindre 

end 9 måneder. 

Mål din ydeevne  

Instrumentbrætfunktionen i 

WEBFLEET® viser små grafer 

over nøgletal for serviceniveau, 

produktivitet og omkostninger som 

f.eks. antallet af færdiggjorte ordrer pr. 

dag. Så ved du altid, hvor godt det går 

i forhold til de mål, du har sat dig.

Øg sikkerheden 
for chaufførerne  

Når du giver dine chauffører en 

satellitnavigationsenhed, er det 

første skridt på vejen til at reducere 

forstyrrelser, opnå færre kørte kilometer 

og et lavere stressniveau. Med 

WORKsmart™-Job øges sikkerheden 

for chaufførerne, mens de udfører 

deres arbejde. Ingen fumlen med 

mobiltelefoner eller behov for at trække 

ind til siden for at skrive instruktioner 

ned. Nye ordrer angives som skrevne 

meddelelser på TomTom PRO-skærmen, 

og tekst-til-tale-softwaren læser dem 

højt, så chaufføren kan holde øjnene 

på vejen. Du kan foruddefinere skrevne 

advarsler til chauffører og sende dem, 

hvis de får problemer. De kan endda 

bruge en Bluetooth®-telefon håndfrit 

via PRO-enheden.

Holder forretningean 
kørende
•  Problemfri og effektiv 

arbejdsproces 
•  Visning i realtid for opgavestatus 
•  Identificer nærmeste tilgængelige 

chauffør
•  Vær i stand til at udveksle 

ubegrænsede tekstmeddelelser 
•  Foruddefinerede 

statusmeddelelser 
•  Foruddefinerede 

sikkerhedsalarmer 
•  Overvågning af præstationer med 

et enkelt øjekast

Nøgleprodukter

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET® 

•  TomTom PRO TRUCK +  
LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect

Jobekspedition
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WORKsmart™-Time

Udnyt hvert sekund, 

og profiter af hvert 

minut.

Find tiden  I forretninger 

er tid penge. Penge strømmer ind 

og ud. Hvis du vil maksimere din 

fortjeneste, bliver du nødt til at 

øge den fakturerbare tid og skære 

ned på de “kostbare” minutter. 

Spildtid. Overtid.  

Rejsetid. Administrationstid. 

Med WORKsmart™-Time kan 

du spore og registrere, hvordan 

tiden er blevet anvendt på tværs 

af organisationen. Dermed 

kan du gøre noget for at øge 

antallet af timer anvendt på 

indkomstgenererende aktiviteter 

og reducere den tid, der bruges på 

mindre profitable gøremål.

WORKsmart™-Time  

Det er frustrerende at skulle håndtere 

manuelle tidsskemaer for chaufførerne 

og tidskrævende for din forretning. Det 

er også mindre pålideligt, da det kan 

være svært for chaufførerne at huske, 

præcis hvornår de startede eller sluttede 

med at arbejde. Med WORKsmart™-

Time føres du ind i det 21. århundrede 

og får de værktøjer, du har brug 

for, til at spore det nøjagtige antal 

arbejdstimer for både enkeltpersoner 

og grupper i firmaets biler, lastbiler og 

varevogne. Medarbejderne bruger blot 

deres TomTom PRO- eller Remote LINK 

Working Time-enheder til at registrere 

starttidspunktet for arbejdet, pausetid, 

eller når de kører hjemad. Så du ender 

med at få en præcis registrering af 

hver enkelts arbejdstider, ikke bare 

chaufførens. Der sendes oplysninger 

om køretøjets aktuelle position og antal 

kørte kilometer tilbage til kontoret i 

realtid via TomTom WEBFLEET®.

Arbejd med 
pålidelige og 
præcise oplysninger  

Med WORKsmart™-Time får du 

pålidelige og automatiske registreringer 

af den tid, hver enkelt har arbejdet.  

Din forretning får dermed en 

omfattende historik af registreringer 

over medarbejderrelaterede 

operationelle omkostninger, der kan 

hjælpe med et estimat over kunder og 

planlægning af arbejdsbelastning. Hvis 

du bruger dataene i dit økonomisystem, 

kan du desuden sende detaljerede 

fakturaer, der viser kunderne, lige 

præcis hvor meget tid der blev brugt på 

hver opgave.

Rapporter mere 
effektivt  Fjern de manuelle 

tidsskemaer, og du kan straks spare den 

tid, chaufførerne bruger på at udfylde 

dem. På kontoret er de automatiserede 

tidsregistreringer klar til brug i lønnings- 

eller andre programmer.  

Der er ingen spildtid med indsamling af 

papirer, at tælle kolonner sammen eller 

ringe til chaufførerne for at verificere 

en indtastning. Det giver dig også 

uigendrivelige beviser ved krav i forhold 

til overtid.

Overhold reglerne  

Har du brug for at holde styr på tiden 

af lovmæssige hensyn? WORKsmart™-

Time gør det nemt. Du kan se og 

udskrive rapporter med et tryk på 

en knap og bevise, at du overholder 

direktiver om arbejdstider samt 

sundheds- og sikkerhedsregulativer.

Få adgang til digital 
fartskriver-data  

WORKsmart™-Time kan også hjælpe 

dig med at overvåge, hvor længe 

lastbilchaufførerne har siddet bag 

rattet. Der er ikke brug for at vente 

på, at lastbilerne kommer tilbage 

til depotet. Den LINK-enhed, der er 

installeret i hver lastbil, overfører 

simpelthen fartskriverens oplysninger 

til kontoret, hvor du kan se dem på 

TomTom WEBFLEET®. Du kan straks se, 

hvem der er tæt på at have opbrugt 

deres maksimale køretid, og hvem 

der stadig har tid tilbage. Og fordi du 

har at gøre med data i realtid, kan du 

være sikker på , at de beslutninger, 

du træffer, er baseret på den seneste 

status for alle, der er ude at køre.

Holder forretningean 
kørende

•  Administrer arbejdstid 

•  Administrer køretid 

•  Overhold lovgivningen om 
arbejdstid 

•  Få adgang til data fra digital 
fartskriver 

•  Kompiler rapporter 
automatisk

Nøgleprodukter

•  TomTom LINK 510 +  
Remote LINK Working Time + 
WEBFLEET® 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®

Tidsstyring
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WORKsmart™-Eco

Spar penge, 

samtidigt med at du 

passer på miljøet.

Bliv miljøbevidst  

En miljøansvarlig forretning 

har et forspring i forhold til 

konkurrenterne. Samfundet 

respekterer dem for deres sociale 

samvittighed. De tiltrækker 

ligesindede kunder, der vil arbejde 

med miljøbevidste leverandører. 

De har ofte lavere operationelle 

omkostninger end deres 

konkurrenter på samme størrelse. 

Og de er allerede på vej i den 

retning, lovgivningen vil tvinge 

resten til at gå. Så selv hvis du er 

er mere interesseret i økonomi end 

økologi, giver det mening at blive 

miljøbevidst før eller siden. 

WORKsmart™-Eco-pakken hjælper 

dig med at reducere virksomhedens 

CO2-udledning, mens du skærer 

ned på omkostninger på tværs af 

organisationen. Det er den nemme 

måde at realisere dine grønne 

ambitioner på og spare penge på 

samme tid.

WORKsmart™-Eco  

WORKsmart™-Eco overvåger og sporer 

køreadfærd på tværs af flåden, så du 

får den indsigt, du har behov for, til at 

identificere adfærd, der er risikabel for 

chaufførerne, skadelig for miljøet og 

dyrt for virksomheden.

Kør færre kilometer  

Jo flere kørte kilometer, jo større er din 

CO2-udledning. Gang et højt antal kørte 

kilometer med antallet af chauffører på 

vejen, så er det nemt at se, hvor en stor 

del af problemet ligger. Og hvor der 

ligger store besparelser. 

Hvis du vælger en WORKsmart™-Eco-

løsning, der omfatter TomTom PRO-

enheder, kan dine chauffører vælge 

en grøn rute, når de navigerer fra en 

kunde til den næste. Funktionen til 

beregning af grønne ruter tager alle 

faktorer i betragtning, der berører 

brændstofforbrug, og identificerer 

den mest brændstofbesparende rute 

til turen, så du sparer penge ved 

benzinstationen og samtidigt reducerer 

belastningen af miljøet.

Du kan også spore den aktuelle position 

af køretøjer i felten med WORKsmart™-

Eco, som gør det nemmere at 

planlægge arbejdet mere effektivt. Ved 

at sende den nærmeste tilgængelige 

chauffør til en opgave kan du reducere 

antallet af kørte kilometer for den 

samlede flåde. Med mindre slitage på 

firmaets køretøjer kan omkostningerne 

til vedligeholdelse også holdes nede. 

For ikke at nævne din CO2-udledning.

Indfør en grønnere 
kørestil  En stabil, flydende 

kørestil er mere brændstofbesparende 

end hurtige accelerationer eller start-

stop-kørsel i tæt trafik. WORKsmart™-

Eco leverer oplysninger om køreadfærd, 

hastighed, CO2-udledning og 

tomgangstid for hvert køretøj, du har 

på vejen, lige til din pc. 

Med så detaljerede oplysninger lige ved 

hånden kan du hurtigt se, hvad der kan 

gøres bedre. Du kan derefter udvikle en 

miljøvenlig kørselspolitik for dit firma 

og angive de råd og den vejledning, 

dine chauffører har brug for, så de kan 

køre mere brændstofbevidst på vejen.  

Du kan også hjælpe med sørge for dine 

chaufførers sikkerhed ved at opmuntre 

dem til en køreadfærd, der reducerer 

deres risiko for at komme til skade.

Overvåg dine 
fremskridt  TomTom 

WEBFLEET® bruger oplysninger 

om antal kørte kilometer og 

brændstofforbrug for hver bil, 

varevogn eller lastbil til at beregne 

CO2-udledningen for individuelle 

køretøjer og hele flåden. Oplysningerne 

kan ses i realtid som et nøgletal 

på WEBFLEET®-instrumentbrættet. 

Du kan sammenligne køretøjerne i 

forhold til deres brændstofeffektivitet, 

tomgangstid og brændstofspild. Du kan 

også sætte mål for hvert nøgletal og 

sammenligne med enkeltpersoners eller 

gruppers præstationer for at sikre, at 

alle gør deres for miljøet.

Holder forretningean 
kørende
•  Brændstofbesparende grønne 

ruter 

•  Intelligent ekspedition 

•  Administration af køreadfærd 

•  Rapportering om 
brændstofeffektivitet 

•  Rapportering om CO2-
udledning 

•  Detaljeret sporing af fremskridt

Nøgleprodukter

•  TomTom LINK 510 

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   TomTom PRO series devices 

Miljøansvar
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WORKsmart™-Insight

Forretningskritiske 

oplysninger lige 

ved hånden.

Hold fokus  Administration 

af medarbejdere og køretøjer 

er hårdt nok, som det er. Det er 

endnu hårdere, når de er flere 

kilometer væk og bevæger sig i 

forskellige retninger. Men det er 

den udfordring, du står over for 

hver dag. Du kan ikke være alle 

steder på en gang. Så når tiden er 

inde til at træffe forretningskritiske 

beslutninger, hvordan kan du så 

være sikker på, at du har alle de 

relevante fakta? De præcise tal?  

De mest opdaterede oplysninger?

Du kan få det hele og mere til 

med WORKsmart™-Insight. 

Det indsamler vitale, minut for 

minut-oplysninger om din spredte 

arbejdsstyrke og præsenterer 

dem i et brugervenligt format på 

din pc. Det er alt, du behøver for 

at reducere rodet og drive din 

virksomhed. 

WORKsmart™-
Insight  Med WORKsmart™-

Insight kan du have fuldstændig kontrol 

over den spredte drift, uanset hvor 

mange køretøjer, du har ude at køre, 

eller hvor langt de er væk. Det giver 

dig de detaljerede oplysninger, du har 

brug for, for at kunne administrere dine 

omkostninger, forbedre serviceniveauet 

og øge produktiviteten. Du kan 

desuden klare det hele over internettet 

fra en hvilken som pc vha. TomTom 

WEBFLEET®-programmet.

Indsaml værdifulde 
forretningskritiske 
informationer  

WORKsmart™-Insight giver dig 

øjeblikkelig adgang til det mest 

omfattende sæt data, du kan forestille 

dig. Du kan se både de aktuelle og 

tidligere positioner for hvert køretøj. 

Antallet af kørte kilometer for hver bil, 

varevogn eller lastbil mellem stop, og 

den tid det tog. Uanset om det drejer 

sig om erhvervsmæssig kørsel, pendling 

eller privat kørsel. Hvilket tidspunkt, 

hver enkelt startede og sluttede deres 

arbejde på, og hvornår vedkommende 

holdt pause. Hastigheden for hver 

enkelt køretøj. Hvilket gear køretøjet 

er i, hvor meget brændstof det bruger 

(eller spilder) og den tilknyttede CO2-

udledning. Listen er meget længere...

Med alle disse oplysninger lige ved 

hånden kan du træffe velinformerede, 

evidensbaserede beslutninger for 

at holde omkostningerne nede, 

produktiviteten oppe og forretningen i 

fuld fart fremad.

Overvåg dine 
præstationer   

WEBFLEET®-instrumentbrættet viser alle 

disse oplysninger på ét sted med enkle 

grafer, der gør det nemt at forstå med 

et enkelt blik. Dataene er grupperet 

i nøgletal, så du kan måle, hvor godt 

de enkelte og grupperne klarer at 

opfylde de mål, du har sat. Systemet 

gemmer data for de seneste 90 dage, 

så du kan opsætte en visning af data 

over tid for at finde evt. tendenser. 

Hvis præstationerne er dårlige, eller 

der slækkes på præstationerne på 

et område, kan du gå i detaljer med 

årsagen og finde ud af, hvad du skal 

være særligt opmærksom på.

Generer 
automatiserede 
rapporter  WORKsmart™-

Insight gør det til en leg at forberede 

rapporter. Fordi alle dataene er i 

systemet klar til at blive gengivet, når 

og hvornår du vælger det – blot ved 

et tryk på en knap. Du kan arrangere 

det sådan, at rapporterne genereres 

automatisk hver dag, uge eller måned, 

udskrive én efter behov eller få 

planlagte rapporter sendt direkte til din 

e-mail-adresse.

Strømlin din 
forretning  Dataene kan 

gemmes i WEBFLEET®, men der er 

ingen grund til, at de kun ligger der. 

Få dem til at arbejde for dig ved at 

gøre dine daglige arbejdsprocesser 

mere værdifulde. Du kan f.eks. udvide 

oplysningerne i lønningsprogrammer 

med data om arbejdstimer. Brug tal 

om antal kørte kilometer, så du kan 

levere aktivitetsbaserede beregninger til 

dine kunder. Eller adskil registreringer 

af privat og erhvervsmæssig kørsel i 

forbindelse med skatteafregning.

Holder forretningean 
kørende

•  Øjeblikkelig adgang til kritiske 
oplysninger 

• Ad hoc-rapportering 

• Planlagt rapportering 

•  Data integreres med 
kontoradministrations-
programmer

Nøgleprodukter

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Rapportering



1918

B U S I N E S S  S O L U T I O N S Let’s drive business®

Nøgleprodukter

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Få den funktion, 

du vil have, med de 

systemer, du har.

Få tingene til at 
arbejde sammen   

Når du først har investeret i 

systemer og software, er det 

hårdt at starte helt forfra. Og 

uanset hvor meget du potentielt 

kunne spare med ny teknologi, 

vil du nødig føle, at din hidtidige 

investering har været helt spildt. 

Heldigvis kan din virksomhed nyde 

godt af alle de fordele, en TomTom 

WORKsmart™-løsning byder på, 

ved at bruge de systemer, du 

allerede har. Det gentager vi lige. 

Hvad du end bruger til at køre 

dine ekspeditions-, planlægnings-, 

service- og regnskabsprocesser, 

kan du samle dem alle sammen 

i en fuldt funktionsdygtig 

flådeadministrationsløsning takket 

være WORKsmart™-Connect. 

Vores netværk af pålidelige 

integratorer og softwarepartnere 

har opsat skræddersyede systemer 

til vores kunder uden nogen 

som helst problemer, så du kan 

være ganske tryg, det er en helt 

gennemprøvet løsning. 

WORKsmart™-
Connect  Med WORKsmart™-

Connect kan de data om flåden og 

arbejdsstyrken, der vises og gemmes 

i TomTom WEBFLEET®, anvendes af 

ethvert af de programmer, du bruger 

til dine administrative processer. 

Uanset, hvilken software du bruger, 

eller hvordan du har arrangeret den, 

giver vores WEBFLEET®.connect-API 

dig fuld adgang til disse værdifulde 

registreringer.

Overvåg flåden hele 
døgnet, hele ugen  

WEBFLEET® giver dig sikker adgang 

til forretningskritiske oplysninger i 

realtid hele døgnet om din spredte 

arbejdsstyrke over internettet fra en 

hvilken som helst pc. Du kan bruge det 

til at overvåge køretid, tomgangstid, 

arbejdstimer, registreringer af kørte 

kilometer, position for køretøjer, 

brændstofforbrug, CO2-udledning, 

opgavestatus, leveringsoplysninger osv.

Du kan se det hele på et hvilket 

som helst tidspunkt på WEBFLEET®-

instrumentbrættet eller generere 

rapporter om forskellige aspekter vha. 

data, der er indsamlet i løbet af de 

seneste 90 dage.

Arbejd mere 
intelligent  Det er lige den 

slags oplysninger, du har brug for for 

at kunne føre din virksomhed ind i 

fremtiden. Med WORKsmart™-Connect 

får du desuden også mest muligt ud af 

de systemer, du har købt tidligere.

Integrer med 
kontorsystemer  På 

ingen tid kan du forbedre dine 

programmer med data, der kommer 

lige fra medarbejderne på vejen. Brug 

præcise data om arbejdstider i dine 

lønningsprogrammer. Vær i stand til 

at levere udspecificerede fakturaer til 

kunderne med tidsangivelser og antal 

kørte kilometer for hver opgave. Udnyt 

oplysninger om køretøjer position og 

opgavestatus i realtid for at optimere 

planlægningen. Du kan også kontrollere, 

om dine forretningsinitiativer giver 

resultat, ved at måle nøgletallene i 

forhold til målsætningen.

Stol på, at vi kan 
levere varen  WORKsmart™-

løsningerne bruges af dine konkurrenter 

i hundredvis af forskellige miljøer. Den 

åbne arkitektur i de underliggende 

programmer betyder, at integrationen 

med de fleste branchetypiske 

programmer sker lige ud af æsken. I de 

få tilfælde, hvor det ikke kan integreres 

øjeblikkeligt, har vores betroede 

partnere den nødvendige erfaring til at 

få din løsning op at køre på kort tid.

Holder forretningean 
kørende
•  Data i realtid fra vejen 

forbedrer de aktuelle 
systemer

•  Omfattende 
flådestyringsfunktion 

•  Problemfri integration - lige 
fra æsken 

•  Dokumenteret succes med 
pålidelige partnere

Integrering - Vigtigste funktioner
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WORKsmart™-Safety

Beskyt chaufførerne 

ude på vejene.

Kør sikkert  Dine chauffører 

bruger det meste af dagen ude på 

vejene på vej fra en kunde til den 

næste gennem tæt trafik og via 

ukendte veje. Men selvom de er ude 

af syne, er de stadig dit ansvar. Så 

hvordan kan du hjælpe dem med 

at køre ansvarligt med omtanke 

for dem selv, deres køretøjer og de 

andre trafikanter?

WORKsmart™-Safety har alt, 

du behøver for at beskytte dine 

chauffører bag rattet, mens 

du sidder ved skrivebordet. 

Den mindsker den stress, der 

er forbundet med navigation, 

og hjælper chaufførerne med 

at holde fokus på vejen og 

deres køreadfærd. Og den giver 

dig værdifulde data lige ved 

fingerspidserne til administrationen 

af køretid og planlægningen af 

køretøjsvedligeholdelse.

WORKsmart™-Safety  

WORKsmart™-Safety hjælper med 

at beskytte dine medarbejdere, 

når de arbejder for dig og kører i 

dine køretøjer. Den viser dig hvilke 

chauffører der udsætter sig selv og din 

virksomhed for fare, med visualiseringer 

i TomTom WEBFLEET®, der kan aflæses 

med et enkelt blik. Og den opfordrer 

chaufførerne til at opnå en sikker og 

effektiv køreadfærd ved at bruge 

skærmen på TomTom PRO-enheden til 

at advare dem i forbindelse med vigtige 

køreadfærdsindikatorer.

Hjælp chaufførerne 
med at slappe af  Med 

WORKsmart™-Safety er det nemmere 

for chaufførerne at holde øjnene på 

vejen og hænderne på rattet. 

Funktionen til avanceret vognbaneskift 

i PRO-enheden hjælper med at navigere 

gennem vanskelige vejkryds. Ordrer 

og jobinstruktioner ankommer som 

skrevne meddelelser på PRO-enhedens 

skærm og læses højt af tekst til tale-

software, så det ikke bliver nødvendigt 

at trække ind til siden og skrive tingene 

ned. Nye adresser kan indtales, og 

understøttelsen af håndfri opkald 

betyder, at man ikke behøver at lede 

efter mobiltelefonen. Og alene ved 

at bruge satellitnavigation reduceres 

chaufførernes stressniveau også.*  

Fremmer mere 
sikker kørsel  

WORKsmart™-Safety gør det muligt 

at fremme en mere sikker køreadfærd 

for hele flåden med direkte support til 

chaufførerne ude i køretøjerne samt 

sofistikerede værktøjer til håndtering af 

køreadfærd i WEBFLEET®.

Og med aktiv feedback til chaufføren 

får chaufførerne selv support i realtid 

for en mere sikker kørsel. Når der 

opstår en markant kørselshændelse 

som f.eks. hårdhændet styring, 

pludselige opbremsninger eller for høj 

fart, blinker en alarm på TomTom PRO-

skærmen, der minder chaufføren om at 

køre forsigtigt.

Hjemme på kontoret repræsenterer 

OptiDrive™-indikatoren i WEBFLEET® 

køreadfærden for én person, en 

gruppe eller hele flåden vha. enkle 

ikoner og værdier. På den måde kan 

du fortolke data om for høj fart, 

brændstofeffektivitet, tomgang og 

opbremsning/styring på få sekunder og 

beslutte, om det er nødvendigt at skride 

ind. Du kan også justere vægtningen af 

hver enkelt komponent, så det passer til 

dine prioriteter.

Administrer køretid  

Som en ansvarlig virksomhed er du 

nødt til at sikre, at dine chauffører 

ikke overskrider de lovbestemte 

sikkerhedsgrænser for køretid. Derfor 

er det essentielt, at du tager køretiden 

i betragtning, når du planlægger 

og administrerer arbejdsbyrder. 

WORKsmart™-Safety giver dig komplet 

og øjeblikkelig adgang til arbejdstiden 

for hver enkelt chauffør i et hvilket som 

helst køretøj.

Når det gælder lastbilchauffører, er det 

ekstra vigtigt, at hvert eneste minut 

registreres. WORKsmart™-Safety 

sender data fra lastbilens fartskriver 

direkte til WEBFLEET® i realtid. På den 

måde ved du altid, hvem der nærmer 

sig grænsen, og hvem der har tid til 

overs. For chauffører i biler, varevogne, 

limousiner og taxier gør WORKsmart™-

Safety det nemt at overvåge hver 

chaufførs samlede arbejdstider og antal 

af job pr. dag, så du med et enkelt blik 

kan se, hvem der er overbebyrdet, og 

hvem der kan arbejde mere.

Forbedret 
planlægning af 
vedligeholdelse  Med 

WORKsmart™-Safety importeres livedata 

fra kilometertælleren i flådens køretøjer 

til dine programmer til planlægning af 

vedligeholdelse.  Det hjælper dig med 

at bestemme hvert enkelt køretøjs 

servicebehov med præcision. Og som 

enhver flådeleder ved, er ordentligt 

vedligeholdte køretøjer mere sikre.

Holder forretningean 
kørende

• Holder forretningen kørende

•  Mindsker stress hos 
cahufføren 

•  En mere sikker køreadfærd

•  Nemmere administration af 
køretider

•  Præcis planlægning af 
vedligeholdelse

*  En TomTom-analyse af undersøgelser fra TNS, der inkluderer chauffører i 
seks europæiske lande, viser, at 74% af chaufførerne er mindre stressede, 
når de bruger en navigationsenhed.

Chaufførernes sikkerhed

Nøgleprodukter

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®
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Oversigt over WORKsmart™-produkter

En lynvejledning til de 

individuelle produkter, 

der anvendes i forskellige 

WORKsmart™-løsninger.

TomTom 
WEBFLEET®  WEBFLEET® 

er et sikkert online-program, der gør 

det muligt for dig at administrere 

din flåde 24 timer i døgnet fra en 

hvilken som helst pc. Det giver dig 

mulighed for at sende og modtage 

meddelelser, koordinere bevægelser, 

overvåge nøgletal, oprette rapporter 

og helt generelt administrere dine 

feltoperationer problemfrit fra kontoret.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  PRO 7150 TRUCK 

er det samme som PRO 7150 med 

tilføjelse af lastbilvenlige kort og 

navigationsalgoritmer til lastvogne til 

tung transport, der giver muligheder 

for mere langsomme,  tungere, 

længere og bredere køretøjer. 

Selve kortene er markerede med 

vigtige oplysninger vedrørende 

højde- og vægtbegrænsninger, 

adgangsrestriktioner osv. 

TomTom PRO 7150 

PRO 7150 har en Fluid Touch-skærm, 

der kræver færre tasteslag for at gå fra 

menu til menu. Den bruger tekst-til-

tale-teknologi for at oplæse direktioner 

og meddelelser og understøtter håndfri 

opkald fra en Bluetooth®-aktiveret 

telefon. PRO 7150 er særlig hurtig til at 

beregne ruter og har forudinstallerede 

kort, der dækker større og mindre veje 

på tværs af 45 europæiske lande.  

Når den bruges med en TomTom  

LINK 510-enhed, kan PRO 7150 spille  

en afgørende rolle i mange 

WORKsmart™-løsninger.

TomTom PRO 9150 

PRO 9150 har alle PRO 7150’s 

restriktioner med tilføjelse af et 

indbygget GSM/GPRS-modul.  

Det betyder, at den kan bruges 

selvstændigt som en del af en 

WORKsmart™-løsning (uden et LINK 

510) og kan modtage tekstmeddelelser, 

ordreoplysninger, positionskoordinater 

m.m. direkte fra TomTom WEBFLEET®. 

TomTom LINK 510  

LINK 510 er en lille enhed, der 

er installeret i et køretøj, så der 

er mulighed for en åben tovejs-

kommunikationskanal mellem kontoret 

og chaufføren. Den overfører også sine 

egne positionskoordinater, så køretøjet 

kan spores døgnet rundt hele ugen via 

TomTom WEBFLEET®.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ er en intelligent 

enhed, der har forbindelse 

til køretøjets motor og giver 

administratorerne en oversigt i 

realtid over brændstofeffektivitet, 

motoromdrejninger pr. minut og brug af 

gear til brug ved brændstof- og CO2-

besparende initiativer. Det kan bruges til 

en lang række køretøjer og motortyper 

inklusive lastvogne til tung transport.

Remote LINK 
Working Time  Remote 

LINK Working Time-enheder 

indsamler data om arbejdstimer 

for enkeltpersoner og grupper, der 

kører i firmabiler. Medarbejderne 

bruger enheden til at registrere 

starttidspunktet for deres arbejde, når 

de tager en pause eller vender hjemad. 

Disse oplysninger overføres tilbage til 

kontoret via LINK 510 og med adgang 

fra TomTom WEBFLEET®. 

Remote LINK 
Logbook  Remote LINK 

Logbook-enheden indsamler 

oplysninger om anvendelse af køretøjer. 

Medarbejderne klikker på en knap 

for at registrere en tur som privat 

kørsel, pendling eller erhvervsmæssig 

kørsel. Oplysningen overføres tilbage 

til kontoret via et LINK 510, og der er 

adgang til dem via TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET.connect er en 

åben arkitektur-version af WEBFLEET®. 

Den giver dig mulighed for at bruge 

data fra WEBFLEET® i dine forskellige 

kontoradministrationsprogrammer, 

så du kan skabe en integreret 

flådeadministrationsløsning med alle 

fordelene fra TomTom WEBFLEET® ved 

hjælp af de systemer, du allerede har.

TomTom LIVE-
tjenester  LIVE-tjenester leverer 

turrelevante oplysninger i realtid 

direkte til en TomTom PRO-enhed 

inklusive trafikrapporter, positioner 

for faste og mobile fotofælder, 

nærliggende butikker og forretninger 

samt lokale vejrudsigter.
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Lad os snakke sammen

TomTom er den førende leverandør af flådestyringsløsninger til erhvervsbrug. Vi har allerede mere end 15.000 

virksomhedskunder fra forskellige brancher, som tilsammen råder over mere end 180.000* køretøjer. Så du kan 

stole trygt på, at vi holder din flåde og din virksomhed kørende. Vi hjælper også vores kunder med bundlinjen - 

de oplever typisk et investeringsafkast på TomTom WORKsmart™ efter 6-8 måneder eller mindre.

Men tag ikke bare vores ord for givet. Hvis du gerne vil vide, hvad vores kunder siger, finder du en samling 

udsagn på vores websted. Og hvis du er klar til at snakke med de folk, der kan øge din driftseffektivitet og 

samtidig spare dig tid og penge fra dag ét, så finder du også vores kontaktoplysninger der.

www.tomtom.com/business

*  Marts 2012


