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WORKsmart™ - 
rozwiązania do 
zarządzania flotą 
pojazdów  Dzięki serii rozwiązań 

WORKsmart™ firmy TomTom dostęp do 

informacji i zarządzanie mobilną firmą 

jeszcze nigdy nie były tak łatwe. 

Każde z tych rozwiązań zostało 

opracowane w oparciu o nasze 

podstawowe wartości: innowacyjność, 

łatwość obsługi, dostosowanie do 

określonego celu i optymalizację całości 

wrażeń podczas korzystania. Już od 

pierwszego dnia dzięki rozwiązaniu 

WORKsmart™ można uzyskać poważne 

korzyści z inwestycji w pojazdy i 

kierowców. Może ono dostarczyć wgląd 

w informacje konieczne do analizy 

działania rozproszonej w terenie firmy, 

szybszego podejmowania decyzji w 

oparciu o fakty oraz do identyfikowania 

nowych, atrakcyjnych możliwości.

W efekcie Twoja firma będzie działała 

sprawniej, bardziej konkurencyjnie i 

przyniesie większe zyski.

Seria rozwiązań WORKsmart™ 

wykorzystuje różne kombinacje 

naszych nagradzanych urządzeń oraz 

oprogramowania, aby umożliwić Ci 

osiągnięcie zaplanowanych wyników 

biznesowych. Nie jest wymagana 

skomplikowana konfiguracja, ponieważ 

każde z rozwiązań jest gotowe do 

użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. 

A ponieważ jest to rozwiązanie firmy 

TomTom, możesz mieć pewność, że 

kupujesz produkt najlepszej jakości 

wspierany doskonałym serwisem i 

działem pomocy.

Po określeniu celów, które zamierzasz 

osiągnąć, nasi zaufani partnerzy doradzą 

Ci w wyborze odpowiedniej kombinacji 

produktów dopasowanych do wielkości i 

charakteru Twojej firmy.

WORKsmart™ solutions

Let’s drive  Świat pracy 

nieustannie się zmienia. Mobilne 

przedsiębiorstwo musi zmieniać się 

wraz z nim. Brak zmian oznacza 

pozostanie w tyle.

Działalność firmy TomTom polega 

na dostarczaniu innym firmom 

swobody ruchu. Nasza technologia 

zapewnia klientom informacje 

i bezpieczeństwo niezbędne 

do spokojnego podróżowania. 

Oferuje ona także firmom wiedzę 

i doświadczenie, które pozwolą 

zbroić wrażenie na klientach w tych 

wymagających czasach.

Doskonale wiemy dokąd zmierzamy, 

czego należy oczekiwać od 

specjalistów od nawigacji.

 

Jeśli chodzi o naszych klientów 

biznesowych, nasza wizja jest 

prosta. Chcemy usunąć ograniczenia 

i przeszkody tak frustrujące podczas 

codziennej pracy i limitujące 

możliwość rozwoju. Chcemy stać 

się siłą napędową umożliwiającą 

rozwój Twojej firmy — oraz firmą, 

której ufasz.

Klucz do sukcesu  Sukces 

firmy, posiadającej rozbudowaną flotę 

pojazdów, opiera się na ciągłym ruchu, 

niezależnie od okoliczności. Tylko wtedy 

możliwe jest wykorzystanie w pełni 

potencjału rozproszonych w terenie 

pracowników i pojazdów. 

Jak utrzymać firmę w ciągłym ruchu? 

Posiadając dokładną wiedzę o bieżącej 

sytuacji, gdy wszyscy są w trasie. Im 

dokładniejsze i szybsze informacje, tym 

większa zdolność do utrzymywania się 

w czołówce.

  

W firmie TomTom rozumiemy to lepiej 

niż ktokolwiek inny. 

Zainwestowaliśmy miliony w 

opracowanie technologii, które 

dostarczają wymaganych informacji 

dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Są 

to informacje bezpośrednio wpływające 

na rozwój firmy: pozwalają oferować 

lepszej jakości usługi, zwiększają 

wydajność, generują większy zysk i 

pozwalają utrzymać zrównoważony 

wzrost, ułatwiając jednocześnie 

pracownikom pracę w terenie.

Działanie mobilnej firmy 

opiera się na informacji. 

Firma TomTom znalazła 

rozwiązanie. 
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Podróżuj z 
najlepszymi mapami  
Wyjątkowa wygoda korzystania z 

urządzeń do nawigacji z serii TomTom 

PRO wynika z niezrównanej jakości 

używanych map.  

Firma TomTom projektuje szczegółowe 

mapy cyfrowe ponad 90 krajów. 

Każde nowe urządzenie z serii TomTom 

PRO jest wyposażone w najbardziej 

aktualną wersję mapy oraz gwarancję 

najnowszej mapy. 

Nasze mapy są codziennie 

aktualizowane przy użyciu usługi 

TomTom Map Share™. Poprawki są 

dostarczane przez szeroką rzeszę 

klientów firmy TomTom, bezpośrednio 

z ich urządzeń TomTom.  Po 

zweryfikowaniu poprawek są one 

dostępne do bezpłatnego pobrania 

przez nasz portal społeczności 

użytkowników MyTomTom. 

Ponieważ co roku drogi zmieniają się 

w około 15%, w większości krajów 

publikujemy nowe mapy cztery razy 

rocznie. Urządzenia z serii TomTom 

PRO można zaktualizować za ułamek 

ceny nowej mapy przy użyciu usługi 

zakupu map. Zatem zapewnienie 

wszystkim kierowcom najnowszych 

map jest łatwe i niedrogie. 

Szybkie, inteligentne 
wyznaczanie tras  Znamy 

wszystkie drogi i wiemy, jaki jest 

na nich ruch. Wykorzystaliśmy tę 

wiedzę do stworzenia technologii 

nawigacyjnej TomTom IQ Routes®, 

która jest wykorzystywana we 

wszystkich urządzeniach firmy 

TomTom. Technologia ta korzysta z 

bazy danych rzeczywistych czasów 

podróży, aby obliczyć najszybszą 

trasę w dowolnym momencie i 

realistycznie oszacować godzinę 

dotarcia do celu. Urządzenie TomTom 

PRO 7150 TRUCK zawiera również 

trasy specjalnie zoptymalizowane 

przy użyciu algorytmu HGV oraz dane 

map. Dlatego Twoi kierowcy będą 

mogli zaimponować klientom swoją 

niezawodnością i zużywać mniej czasu 

i paliwa podczas każdej podróży.

Skorzystaj z 
rozwiązania 
WORKsmart™  Urządzenia z 

serii TomTom PRO umożliwiają pełne 

wykorzystanie potencjału rozwiązania 

WORKsmart™, zapewniając ciągły 

dostęp do ważnych danych z 

rozproszonej floty pojazdów.

Przebywający w biurze menedżerowie 

floty mogą używać rzeczywistych 

danych z urządzeń PRO kierowców w 

celu śledzenia pojazdów, znajdowania 

najbliższego kierowcy, który może 

wykonać dane zadanie, gromadzenia 

danych o czasie pracy, monitorowania 

stylu jazdy itd. Kierowcy w trasie mogą 

odbierać instrukcje i inne informacje 

w postaci wiadomości tekstowych 

wyświetlanych na ekranie urządzenia z 

serii PRO.

Profesjonalna nawigacja

Kierowanie firmą

• Niezawodne i dokładne mapy

•  Najszybsze i najinteligentniejsze 
trasyJak 

•  Realistyczne obliczanie godziny 
dotarcia do celu

• Zmniejszony czas przestojów

• Wskazówki dla HGV

Wybierz odpowiednie 
narzędzia  Twoja reputacja 

jako pracodawcy zależy od jakości, 

niezawodności, i wydajności pracy 

wykonywanej w Twoim imieniu. 

Dlatego istotne jest zapewnienie 

pracownikom narzędzi niezbędnych 

do wykonania zadania w jak 

najlepszy sposób, za każdym razem. 

W przypadku zarządzania 

rozproszonymi pracownikami 

najlepsze narzędzia, jakie 

możesz dać swoim kierowcom 

to profesjonalne urządzenia do 

nawigacji TomTom PRO. Ułatwi to 

kierowcom unikanie codziennych 

problemów, które mogą opóźnić 

wykonanie zadania i zagrozić 

stabilności ekonomicznej Twojej 

firmy. Korki. Skomplikowane 

skrzyżowania. Nowe objazdy. 

Dzięki zamontowanym w pojazdach 

urządzeniom TomTom

PRO kierowcy będą mogli łatwo 

poruszać się w nieznanym terenie 

i szybko reagować na zmieniające 

się warunki.

Seria TomTom PRO  

Urządzenia z serii TomTom PRO są 

szczególnie elastyczne i niezawodne 

podczas długich godzin spędzonych 

w podróży. Każde urządzenie z serii 

PRO jest obsługiwane intuicyjne 

i umożliwia dokładną nawigację, 

realistyczne oszacowanie godziny 

dotarcia do celu oraz umożliwia 

dwukierunkową komunikację z biurem. 

Dlatego kierowcy mogą z łatwością 

nawigować, pozostając cały czas 

bezpieczni za kierownicą. Będą oni 

używali najszybszych tras, co zwiększy 

produktywność Twojej firmy i zmniejszy 

wysokość rachunków za paliwo oraz 

emisję CO2.

Najważniejsze produkty

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

W biznesie czas 

to pieniądz. Firma 

TomTom umożliwia 

oszczędzanie obydwu.
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Pobierz najnowsze 
informacje o ruchu 
drogowym  W podróży 

jedynym sposobem na unikanie korków 

jest ich przewidywanie. Oznacza to, że 

musisz wiedzieć o problemach wtedy, 

gdy jeszcze masz czas ich uniknąć.  

Technologia IQ Routes™ korzysta z 

bazy danych rzeczywistych czasów 

podróży, aby obliczyć najszybszą 

trasę w dowolnym momencie dnia. 

Dlatego trasa wyznaczona w godzinach 

porannego szczytu w poniedziałek 

może się różnić od od trasy 

wyznaczonej po południu.

Technologia HD Traffic® wykorzystuje 

dane umożliwiające śledzenie ruchu 

z sygnałów telefonów komórkowych 

i urządzeń firmy  TomTom w celu 

określenia co dwie minuty jak 

najdokładniejszych informacji o ruchu 

drogowym na autostradach oraz 

drogach głównych i podrzędnych. 

Gdy technologia HD Traffic® wykryje 

opóźnienia na trasie, dla kierowcy 

zostanie obliczona najlepsza trasa 

umożliwiająca ich ominięcie. 

Dzięki tym wszystkim zaletom 

otrzymujesz najlepsze rozwiązanie do 

unikania korków. I to działa. Według 

przeprowadzonych niezależnych badań, 

kierowcy korzystający z technologii 

HD Traffic® pokonują o 16% krótsze 

trasy i spędzają o 18% mniej czasu w 

podróży. Ponieważ coraz więcej osób 

korzysta z rozwiązania HD Traffic®, 

eksperci przewidują wystąpienie 

„wspólnego efektu” polegającego na 

zmniejszeniu zatorów na drogach, z 

czego skorzystają wszyscy kierowcy.[1] 

Zaplanuj ominięcie 
korków  Menedżerowie floty 

pojazdów w biurze oraz osoby 

planujące mogą monitorować 

potencjalne problemy na drogach na 

trasach poszczególnych kierowców przy 

użyciu Internetu, dzięki rozwiązaniu 

TomTom WEBFLEET®. Ta łatwa w 

użyciu aplikacja internetowa umożliwia 

menedżerom uzyskanie widoku 

ogólnego całej floty, znalezienie 

kierowców znajdujących się najbliżej 

punktów odbioru, kierowców 

przekierowanych na inne trasy w 

celu uniknięcia korków i określenie 

realistycznej godziny dotarcia do celu 

dla każdego kierowcy. Posiadanie 

informacji uwzględniających 

utrudnienia na drogach umożliwia 

inteligentne planowanie wykonania 

zadań i przydzielanie zleceń oraz 

wykorzystanie do wybranego zadania 

najlepiej usytuowanego kierowcy.

Pozostań przed 
konkurencją   

Rozwiązanie WORKsmart™ -Traffic 

daje wiele korzyści biznesowych 

wynikających bezpośrednio z 

możliwości unikania korków.

Na początku możesz zaoferować 

bardziej elastyczne usługi swoim 

klientom, ponieważ możesz podjąć 

wszelkie działania w celu uniknięcia 

opóźnień, podczas gdy konkurencja 

spędza czas w korkach. Zmniejszysz 

czas przestojów kierowców, ponieważ 

będą oni zawsze podążali najszybszą 

możliwą trasą pomiędzy kolejnymi 

klientami Zmniejszysz koszty paliwa 

zużywanego na powolną jazdę w 

korkach oraz pracę silnika na  

jałowym biegu. 

WORKsmart™-Traffic
Pozostań w ruchu  

Liczba pojazdów na drogach 

nieustannie rośnie. Im większa 

liczba pojazdów na drodze, tym 

większe prawdopodobieństwo, 

że Twoi kierowcy utkną w korku. 

Strata czasu, paliwa i opóźnienia. 

Rozczarowani klienci.  

Rosnący ruch na drogach to nie 

problem, który po prostu kiedyś 

zniknie. Ale można ten problem 

ominąć dzięki rozwiązaniu 

WORKsmart™-Traffic firmy 

TomTom. Naszym celem jest, aby 

Twoi kierowcy — i Twoja firma — 

pozostali w ciągłym ruchu. 

WORKsmart™-Traffic  

Rozwiązanie WORKsmart™-Traffic 

umożliwia mobilnym zespołom 

unikanie korków, o każdej porze, 

gdziekolwiek się znajdują. Dlatego 

prowadzenie firmy jest „proste, jak na 

co dzień”, bez względu na sytuację 

na drogach. Wszystko to dzięki 

HD Traffic®, zaawansowanej bazie 

informacji gromadzonych w czasie 

rzeczywistym, dostępnej w pakiecie 

usług TomTom LIVE.

Nie pozwól, aby 

korki miały wpływ na 

działanie Twojej firmy. 

[1] Szczegółowe informacje na temat TomTom Traffic Manifesto są dostępne online. 

[2] Usługa subskrybowana. 

[3] Usługi LIVE są dołączone w subskrypcji rozwiązania TomTom WEBFLEET®.

Unikanie korków

Kierowanie firmą

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

• Zmniejszony czas przestojów 

•  Inteligentne przydzielanie 
zadań

Najważniejsze produkty

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

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET [2]

•  TomTom LIVE Services[3] (obejmuje 
HD Traffic®, fotoradary, informacje 
o pogodzie, TomTom Places i 
QuickGPSfix™)  
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WORKsmart™-Track

Wykorzystaj 
informacje  Ciężko 

jest bezpośrednio kierować 

poszczególnymi zespołami, które 

przez cały dzień są w terenie 

Zwłaszcza, gdy plan z którym 

wyjechali zmienia się przed 

południem. Gdyby tylko można 

było zobaczyć, dokładnie dokąd 

zmierzają. Jak szybko jadą. Gdzie 

się zatrzymali. I kiedy. 

Rozwiązanie WORKsmart™-Track 

zapewni Ci ten poziom kontroli. 

Zaloguj się w programie TomTom 

WEBFLEET®, aby błyskawicznie 

sprawdzić, czy wybrany pojazd 

porusza się, czy stoi. Ile kilometrów 

przejechał. Czy jest prowadzony 

w odpowiedni sposób. W skrócie, 

wszystkie informacje wymagane 

do przeanalizowania sposobu 

użytkowania samochodów oraz 

określenia zmian, które mogą 

poprawić wydajność. 

WORKsmart™-Track  

Rozwiązanie WORKsmart™-Track 

umożliwia śledzenie pojazdów i 

analizowanie sposobu prowadzenia 

każdego z nich. Rozwiązanie rejestruje 

dane dotyczące podróży oraz inne 

informacje z urządzenia TomTom 

zainstalowanego w każdym pojeździe. 

Menedżerowie floty pojazdów mogą 

uzyskać dostęp do tych informacji 

w czasie rzeczywistym przy użyciu 

aplikacji internetowej TomTom 

WEBFLEET®.

Zwiększ wydajność  

Pełny wgląd w sytuację dostępny dzięki 

aplikacji WORKsmart™-Track ułatwia 

optymalizację sposobu wykorzystania 

pojazdów. Jeśli znasz pozycję każdego 

pojazdu, możesz bardziej efektywnie 

zaplanować zadania, zwiększając 

wydajność i skracając czas przestojów 

każdego pracownika.

Zmniejsz koszty  Po co 

wydawać pieniądze na telefony do 

wszystkich pracowników w terenie? 

Wystarczy spojrzeć na mapę i wysłać 

najbliższego dostępnego kierowcę 

w celu wykonania nowego zadania. 

Możesz również oszczędzić czas i 

pieniądze na administracji dzięki 

automatycznej rejestracji danych 

podróży i informacji z dzienników 

użytkowania pojazdu do celów 

firmowych i prywatnych.

Zaoferuj lepsze usług  

Śledzenie pojazdów zapewnia 

przejrzystość działań w firmie, dzięki 

czemu możesz zaoferować swoim 

klientom lepsze usługi. Funkcja 

śledzenia umożliwia wyświetlenie w 

czasie rzeczywistym położenia każdego 

z pojazdów oraz szczegółowych 

informacji na temat podróży, w tym 

poprzednich pozycji, czasów przestoju 

i liczby pokonanych kilometrów. 

Możesz zatem łatwo udowodnić, 

gdzie były Twoje pojazdy o określonej 

godzinie, lub odległość pokonaną w 

celu realizacji każdego zadania. Możesz 

również udowodnić, że kierowcy robili 

odpowiednie przerwy w czasie pracy, 

jak tego wymagają przepisy.

Promuj 
bezpieczeństwo 
kierowców  Dzięki rozwiązaniu 

WORKsmart™-Track możesz szybko 

sprawdzić kiedy pojazdy pracują na 

biegu jałowym, przekraczają prędkość 

lub nagle hamują, co może oznaczać 

agresywną lub niebezpieczną jazdę. 

W przypadku wykrycia problemu 

możesz zwrócić się bezpośrednio 

do odpowiedniego kierowcy. 

Możesz również określić wytyczne 

dotyczące bezpiecznej jazdy i mierzyć 

stopień dostosowania się do nich 

poszczególnych kierowców. Gdy 

kierowcy wiedzą, że ich styl jazdy 

jest monitorowany, ich zachowanie 

będzie bezpieczniejsze, co pozwoli na 

zmniejszenie zużycia paliwa. Pozwoli 

to oszczędzić pieniądze wydawane 

na paliwo, konserwację, naprawy i 

ubezpieczenia, a także zmniejszyć 

emisję CO2.

Dostęp do raportów  

Aplikacja TomTom WEBFLEET® 

umożliwia generowanie dokładnych, 

niezawodnych raportów dotyczących 

wieli przydatnych kryteriów. Chcesz 

sprawdzić czasy przejazdów i liczbę 

kilometrów pokonanych w celach 

prywatnych w ostatnim miesiącu? 

Wystarczy wydrukować raport. Możesz 

użyć danych zgromadzonych w ciągu 

ostatnich 90 dni w celu określenia 

wzorców i trendów. Możesz nawet 

wykorzystać te dane w aplikacjach 

obliczających wysokość wynagrodzenia 

itp., aby jeszcze bardziej usprawnić 

działanie firmy. 

Wiesz, gdzie znajdują 

się Twoje pojazdy, przez 

24 godziny na dobę.

[1] W tej konfiguracji zarządzanie stylem jazdy nie jest możliwe.

Śledzenie pojazdów

Kierowanie firmą

•  Śledzenie pojazdów czasie 
rzeczywistym 

•  Bardziej inteligentne 
planowanie 

•  Automatyczne dzienniki 

•  Zarządzanie stylem jazdy

•  Obszerne raportowanie

Najważniejsze produkty

•  TomTom LINK 510 + WEBFLEET®

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

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET®[1]



1110

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

WORKsmart™-Job

Zaadaptuj się do 

wyzwań każdego dnia.

Płynny postęp   

W mobilnej firmie nic nie jest 

pewne oprócz tego, że na pewno 

wystąpią jakieś zmiany. 

Zmiana miejsca. Zmiana terminu 

wykonania. Awaria pojazdu. 

Musisz podjąć każde wyzwanie, 

aby Twoja firma mogła nadal 

działać. 

Pakiet WORKsmart™-Job zapewni 

CI narzędzia, których potrzebujesz 

do realizacji usług w sposób 

płynny i elastyczny. Dzięki niemu 

natychmiast zobaczysz postęp 

wykonania poszczególnych zadań 

i szybko prześlesz informacje 

dotyczące zmiany priorytetów — 

możesz zoptymalizować procesy 

w swojej firmie, umożliwiając 

zespołom w terenie bardziej 

wydajną pracę.

WORKsmart™-Job  

DDzięki rozwiązaniu WORKsmart™-

Job zachowasz pełną kontrolę.  

Menedżerowie floty pojazdów używają 

aplikacji TomTom WEBFLEET® do 

monitorowania statusu wykonania 

zadania każdego kierowcy. W miarę 

spływania zamówień lub zmiany 

założeń mogą wysyłać wiadomości 

tekstowe bezpośrednio do urządzeń 

TomTom PRO poszczególnych 

kierowców. Kierowca może również 

przesłać odpowiedź przy użyciu 

urządzenia z serii PRO.

Zmaksymalizuj 
wydajność swojej 
firmy  Rozwiązanie 

WORKsmart™-Job przedstawia 

pozycje i status wszystkich 

kierowców na cyfrowej mapie.  

Po pojawieniu się nowego zadania 

możesz znaleźć najbliższego kierowcę 

i wysłać instrukcje dotyczące 

zamówienia bezpośrednio do 

jego urządzenia TomTom. Możesz 

dołączyć typ zamówienia, pełny 

adres, informacje kontaktowe i 

instrukcje specjalne — zatem nie 

ma miejsca na błąd. Kierowca może 

wówczas udać się bezpośrednio 

do celu, wybierając najszybszą i 

najbardziej ekonomiczną trasę.

Usprawnij procesy w 
swojej firmie  Rozwiązanie 

WORKsmart™-Job umożliwia 

usprawnienie pracy w firmie od A 

do Z. Zintegruj oprogramowanie do 

przydzielania zleceń i planowania 

z aplikacją TomTom WEBFLEET® 

np. w celu utworzenia płynnego 

procesu przyjmowania zamówień. 

Lub wykorzystaj dane z podróży 

w systemach księgowania w celu 

uzupełnienia wystawianych faktur o 

informacje dotyczące przebytej liczby 

kilometrów oraz czasu poświęconego 

na wykonanie każdego zadania.

Zmniejsz koszty  Inwestycja 

w rozwiązanie WORKsmart™-Job 

umożliwi Ci oszczędzanie pieniędzy w 

całej firmie. Wysyłanie najkorzystniej 

położonej osoby do każdego 

zadania umożliwia zmniejszenie 

kosztów paliwa. Zautomatyzowanie 

mozolnych zadań, na przykład 

tworzenia raportów dotyczących 

liczby przejechanych kilometrów 

pozwala oszczędzić czas i pieniądze 

przeznaczone na administrację. Dzięki 

płynnemu działaniu firmy możesz 

osiągnąć więcej przy tej samej liczbie 

pracowników. Tysiące użytkowników 

rozwiązania WORKsmart™-Job 

uzyskało zwrot z inwestycji w czasie 

krótszym niż 9 miesięcy.

Sprawdź swoją 
wydajność  Funkcja deski 

rozdzielczej  programie WEBFLEET® 

umożliwia wyświetlanie małych 

wykresów najważniejszych wskaźników 

wydajności dotyczących poziomu 

świadczonych usług, wydajności i 

kosztów, takich jak liczba zamówień 

zrealizowanych danego dnia. Dlatego 

zawsze będziesz wiedzieć, w jaki 

sposób firma realizuje założone cele.

Zwiększ 
bezpieczeństwo 
swoich kierowców  

Wyposażenie kierowców w nawigację 

satelitarną pozwoli im bardziej skupić 

się na pracy, skrócić kilometraż 

oraz zmniejszyć stres. Rozwiązanie 

WORKsmart™-Job zwiększy ich 

bezpieczeństwo podczas wykonywania 

obowiązków. Brak konieczności zabawy 

telefonem komórkowym lub zjeżdżania 

na pobocze w celu zapisania instrukcji. 

Nowe zamówienia są przesyłane jako 

wiadomości tekstowe do urządzenia 

TomTom PRO, a odpowiednie 

oprogramowanie odczytuje je głosowo, 

dzięki czemu kierowcy mogą skupić 

się na prowadzeniu pojazdów. Można 

wstępnie zdefiniować pisemne 

ostrzeżenia, które kierowcy mogą 

przesyłać w przypadku problemów. 

Urządzenia z serii PRO umożliwiają 

również korzystanie z funkcji Bluetooth® 

w celu obsługi telefonu.

Przydzielanie zadań

Kierowanie firmą
•  Płynny i elastyczny przepływ pracy 
•  Wyświetlanie statusu realizacji 

zadania w czasie rzeczywistym 
•  Wyszukiwanie najbliższego 

dostępnego kierowcy 
•  Wymiana nieograniczonej liczby 

wiadomości tekstowych 
•  Wstępnie zdefiniowane 

wiadomości dotyczące stanu 
•  Wstępnie zdefiniowane 

ostrzeżenia bezpieczeństwa 
•  Błyskawiczne monitorowanie 

wydajności

Najważniejsze 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

Niech liczy się każda 

sekunda, a każda 

minuta przynosi zysk.

Znajdź czas  W biznesie czas 

to pieniądz. Zarabiasz i wydajesz 

Aby zmaksymalizować swoje zyski 

musisz wydłużyć czas, w którym 

wykonujesz usługi, a zmniejszyć 

pozycje po stronie kosztów. 

Przestoje. Nadgodziny. Czas 

podróży. Czas na administrację. 

Dzięki rozwiązaniu WORKsmart™-

Time możesz śledzić i rejestrować 

sposób wykorzystania czasu w 

całej firmie. Możesz wówczas 

podjąć kroki w celu wydłużenia 

czasu poświęcanego na 

czynności generujące przychód, a 

zredukowania czasu poświęcanego 

na mniej zyskowne zadania. 

WORKsmart™-Time  

Ręczne sporządzanie arkuszy godzin 

jest frustrujące dla kierowców i zajmuje 

sporo czasu w całej firmie. Jest to 

również bardziej zawodne rozwiązanie, 

ponieważ kierowcy muszą dokładnie 

zapamiętać kiery rozpoczęli i zakończyli 

pracę. Rozwiązanie WORKsmart™-

Time umożliwia zarządzanie arkuszami 

godzin godne 21 wieku, dostarczając 

narzędzia pozwalające na śledzenie 

godzin pracy poszczególnych 

pracowników oraz grup poruszających 

się pojazdami firmowymi. 

Wystarczy, aby pracownicy korzystali 

z urządzenia TomTom PRO lub Remote 

LINK Working Time, aby zarejestrować 

rozpoczęcie pracy lub przerwy bądź 

powrót do domu. Otrzymujesz zatem 

dokładne zestawienie godzin pracy 

wszystkich osób, a nie tylko kierowców. 

Do biura są również przesyłane 

informacje dotyczące aktualnej pozycji 

pojazdu oraz liczby przejechanych 

kilometrów, które można przeglądać 

w czasie rzeczywistym przy użyciu 

programu TomTom WEBFLEET®.

Korzystaj z 
niezawodnych i 
dokładnych informacji  

Rozwiązanie WORKsmart™-Time 

oferuje niezawodne i zautomatyzowane 

rejestrowanie czasu pracy wszystkich 

osób. W firmie dostępna będzie pełna 

lista danych historycznych dotyczących 

kosztów działania związanych z 

personelem, co ułatwi oszacowanie 

liczby klientów oraz planowania 

przydzielania pracy. W przypadku 

wykorzystania tych danych w systemie 

finansowym można wysyłać klientom 

szczegółowe faktury informujące o 

czasie, który został poświęcony za 

realizację każdego zadania.

Bardziej wydajne 
tworzenie raportów  

Wyeliminuj ręczne tworzenie arkuszy 

godzin, aby odzyskać czas, jaki 

poświęcają na to kierowcy. W pełni 

zautomatyzowane tworzenie raportów 

w biurze umożliwia użycie danych w 

aplikacjach obliczających wysokość 

wynagrodzenia itp. Nie marnuj czasu na 

zestawianie arkuszy, dodawanie kolumn 

lub telefonowanie do kierowców w celu 

wyjaśnienia poszczególnych pozycji. 

Uzyskasz również niepodważalne 

dowody w sprawie wniosków o 

wypłatę nadgodzin. 

Stosuj się do 
obowiązujących 
przepisów  Musisz rejestrować 

czas pracy ze względu na obowiązujące 

przepisy? Ułatwi to rozwiązanie 

WORKsmart™-Time. Możesz łatwo 

wyświetlać i drukować raporty w celu 

udowodnienia zachowania zgodności 

z przepisami dotyczącymi czasu pracy, 

zdrowia i bezpieczeństwa itp.

Dostęp do danych z 
tachografu cyfrowego  

Rozwiązanie WORKsmart™-Time 

ułatwia również monitorowanie czasu 

pracy kierowców ciężarówek. Nie 

ma konieczności czekania na powrót 

samochodu do bazy. Moduły LINK 

zainstalowane we wszystkich pojazdach 

przesyłają dane z tachografów do biura, 

gdzie można je wyświetlić w programie 

TomTom WEBFLEET®. Możesz w łatwy 

sposób przekonać się, kto niebawem 

osiągnie swój maksymalny czas jazdy, 

oraz kto wciąż ma czas na wykonanie 

zadania. Ponieważ masz dostęp 

do danych w czasie rzeczywistym, 

możesz podejmować decyzje na bazie 

najdokładniejszych informacji o statusie 

kierowców na drodze.

Zarządzanie czasem

Kierowanie firmą

•  Zarządzanie czasem pracy 

• Zarządzanie czasem jazdy 

•  Zapewnienie zgodności z 
przepisami dotyczącymi czasu 
pracy 

•  Zdalny dostęp do danych z 
tachografu cyfrowego 

• Automatyczne tworzenie raportów

Najważniejsze produkty

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

•  TomTom PRO 9150  + WEBFLEET®
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WORKsmart™-Eco

Oszczędzaj pieniądze i 

chroń środowisko.

Bądź ekologiczny  Firmy 

ekologiczne mają przewagę nad 

konkurencją. Społeczeństwo 

szanuje je ze względu na troskę o 

otoczenie. Takie firmy przyciągają 

podobnie myślących klientów, 

którzy chcą współpracować z 

ekologicznymi partnerami. Niższe 

są również koszty działania takich 

firm w porównaniu z konkurencją. 

Spełniają one już teraz przepisy, do 

których będą musiały dostosować 

się inne firmy. Dlatego nawet, gdy 

bardziej interesuje Cię ekonomia a 

nie ekologia, lepiej jak najwcześniej 

postawić na ekologię. 

Pakiet WORKsmart™-Eco 

ułatwia zmniejszenie emisji CO2 

oraz ograniczenie kosztów w 

całej firmie. To łatwy sposób na 

spełnienie ekologicznych ambicji 

i jednocześnie oszczędzenie 

pieniędzy.

WORKsmart™-Eco  

Pakiet WORKsmart™-Eco umożliwia 

monitorowanie i śledzenie stylu jazdy 

kierowców w całej flocie pojazdów i 

wyrycie niebezpiecznych zachować 

powodujących zagrożenie dla 

środowiska oraz większe koszty  

dla firmy.

Zmniejsz liczbę 
przejechanych 
kilometrów  Im większa liczba 

przejechanych kilometrów, tym większa 

emisja CO2. Przemnóż liczbę kilometrów 

przez liczbę kierowców na drodze, a 

łatwo zobaczysz, gdzie leży znacząca 

część problemu. Oraz gdzie można 

uzyskać znaczące oszczędności. 

Jeśli wybierzesz rozwiązanie 

WORKsmart™-Eco wraz z urządzeniami 

TomTom PRO, Twoi kierowcy mogą 

skorzystać z funkcji Eco Route podczas 

przemieszczania się pomiędzy 

kolejnymi klientami. Funkcja Eco Route 

uwzględnia wszystkie czynniki mające 

wpływ na zużycie paliwa i oblicza 

trasę najbardziej efektywną pod 

kątem zużycia paliwa, dzięki czemu 

oszczędzasz pieniądze i zmniejszasz 

wpływ działania firmy na środowisko.

Przy użyciu rozwiązania WORKsmart™-

Eco możesz również śledzić aktualną 

pozycję pojazdów, co ułatwia 

wydajne planowanie pracy. Wysyłanie 

najbliższego dostępnego pojazdu w 

celu wykonania zadania umożliwia 

zmniejszenie liczby przejechanych 

kilometrów w całej flocie. Dzięki 

mniejszemu zużyciu pojazdów 

firmowych obniżą się również 

koszty napraw. Nie wspominając o 

zmniejszeniu emisji CO2.

Zastosuj bardziej 
ekologiczny styl jazdy  

Stabilny, płynny styl jazdy jest bardziej 

ekologiczny i wydajny pod względem 

zużycia paliwa niż ciągłe przyspieszanie 

i hamowanie w ruchu o dużym 

natężeniu. Rozwiązanie WORKsmart™-

Eco dostarcza prosto do komputera 

informacje dotyczące stylu jazdy, 

prędkości, emisji CO2 oraz czasu jazdy 

na biegu jałowym dla wszystkich 

pojazdów w trasie. 

Dzięki tym szczegółowym informacjom 

możesz łatwo określić, którzy kierowcy 

muszą poprawić swój styl jazdy. 

Możesz stworzyć w swojej Firmie 

politykę bardziej ekologicznej jazdy, 

udzielając kierowcom rad i wskazówek 

umożliwiających oszczędzanie paliwa 

podczas jazdy.  Zapewnisz również 

kierowcom bezpieczeństwo, promując 

styl jazdy nie narażający ich na ryzyko.

Monitoruj postępy  

Rozwiązanie TomTom WEBFLEET® 

wykorzystuje dane o liczbie 

przejechanych kilometrów oraz 

zużyciu paliwa dla każdego pojazdu 

w celu obliczenia emisji CO2 całej 

floty oraz poszczególnych pojazdów. 

Informacje można wyświetlać 

w czasie rzeczywistym jako 

najważniejsze wskaźniki wydajności 

na desce rozdzielczej programu 

WEBFLEET®. Umożliwia to porównanie 

poszczególnych pojazdów pod 

względem zużycia paliwa, czasu 

jazdy na biegu jałowym oraz ilości 

marnowanego paliwa. Możesz 

również ustalać wartości docelowe 

dla poszczególnych najważniejszych 

wskaźników wydajności i oceniać 

według nich poszczególnych kierowców 

lub zespoły, aby zmotywować 

wszystkich do troski o środowisko.

Najważniejsze produkty

•  TomTom LINK 300 /310

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   Zařízení řady TomTom PRO 

Troska o środowisko

Kierowanie firmą

•  Funkcja Eco Routes umożliwiająca 

oszczędzanie paliwa 

•  Inteligentne przydzielanie zadań 

•  Zarządzanie stylem jazdy 

•  Raportowanie zużycia paliwa 

•  Raportowanie emisji CO2 

•  Szczegółowe śledzenie procesów
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WORKsmart™-Insight

Informacje krytyczne dla 

firmy w zasięgu ręki.

Zachowaj kontrolę  

Zarządzanie ludźmi i pojazdami 

jest wystarczająco trudne. Staje 

się jeszcze trudniejsze, gdy są oni 

oddaleni o wiele kilometrów i 

poruszają się w różnych kierunkach. 

Z tym wyzwaniem spotykasz się 

jednak każdego dnia. Nie możesz 

być jednocześnie w każdym 

miejscu. Dlatego gdy musisz podjąć 

krytyczne dla działania firmy 

decyzje, skąd możesz uzyskać 

wszystkie wymagane do tego 

fakty? Dokładne liczby?  

Najbardziej aktualne informacje?

Wszystko to, a nawet więcej 

zapewni Ci rozwiązanie 

WORKsmart™-Insight.  

W każdej minucie gromadzi ono 

najważniejsze informacje dotyczące 

rozproszonego personelu i 

wyświetla je w łatwym do użycia 

formacie na komputerze. To 

wszystko, czego potrzebujesz, aby 

sprawnie prowadzić swoją firmę. 

WORKsmart™-Insight  

Rozwiązanie WORKsmart™-Insight, 

umożliwia pełną kontrolę nad 

rozproszonymi pracownikami bez 

względu na liczbę używanych pojazdów 

oraz odległości, które one pokonują. 

Dostarcza ono szczegółowych 

informacji niezbędnych do zarządzania 

kosztami, podniesienia poziomu usług 

i zwiększenia wydajności. Możesz to 

wszystko robić przy użyciu Internetu, 

z dowolnego komputera, przy użyciu 

aplikacji TomTom WEBFLEET®.

Gromadź cenne dla 
firmy informacje  

Rozwiązanie WORKsmart™-Insight 

zapewnia błyskawiczny dostęp do 

najpełniejszego zestawu danych, jaki 

możesz sobie wyobrazić. 

Możesz wyświetlać aktualną i 

historyczną pozycję każdego pojazdu. 

Liczbę kilometrów, jaką dany 

pojazd pokonał pomiędzy dwoma 

postojami oraz czas, jaki mu to zajęło. 

Informacje o tym, czy były to kilometry 

przejechane w trakcie wykonywania 

zlecenia, puste przejazdy lub przejazdy 

w celach osobistych. Godziny 

rozpoczęcia i zakończenia pracy przez 

wszystkich pracowników oraz czas 

na przerwy. Prędkość, z jaką porusza 

się pojazd Bieg, którego używa, 

zużywane (lub marnowane) paliwo oraz 

powiązaną z tym emisję CO2. Ta lista 

jest długa.

Wszystkie te informacje są w zasięgu 

ręki i ułatwiają podejmowanie 

uzasadnionych decyzji umożliwiających 

ograniczenie kosztów, zwiększenie 

wydajności oraz rozwój firmy.

Monitoruj wydajność  

Na desce rozdzielczej programu 

WEBFLEET® wszystkie te informacje 

są wyświetlane w jednym miejscu 

w postaci prostych wykresów 

łatwych do zrozumienia na pierwszy 

rzut oka. Dane są grupowane jako 

najważniejsze wskaźniki wydajności 

i umożliwiają sprawdzenie, w jaki 

sposób poszczególni kierowcy oraz 

zespoły realizują postawione cele. W 

systemie przechowywane są dane 

z ostatnich 90 dni, dzięki czemu 

możliwe jest określanie trendów. Jeśli 

w jakiejś dziedzinie wydajność jest 

słaba lub obniża się, możesz wyświetlić 

szczegółowe, aby określić, który obszar 

wymaga dodatkowej uwagi. 

Generuj 
zautomatyzowane 
raporty  Dzięki rozwiązaniu 

WORKsmart™-Insight 

przygotowywanie raportów jest 

łatwe. Wszystkie dane są dostępne w 

systemie, gotowe do wyświetlenia w 

każdej chwili i w dowolnej postaci — 

wystarczy nacisnąć przycisk. Możesz 

włączyć automatyczne generowanie 

raportów codziennie, co tydzień, co 

miesiąc, drukowanie lub wysyłanie 

raportów bezpośrednio na podany 

adres e-mail.

Usprawnij procesy w 
swojej firmie  Dane mogą być 

zapisywane w programie WEBFLEET®, 

ale mogą zrobić znacznie więcej. Niech 

pracują dla Ciebie, dodając wartość 

do procesów wykonywanych w firmie 

każdego dnia. Możesz rozbudować 

aplikacje do obliczania wynagrodzeń na 

przykład o dane dotyczące czasu pracy. 

Użyj liczby przejechanych kilometrów 

do dokładnego rozliczania działań z 

klientami. Lub oddziel informacje o 

liczbie kilometrów przejechanych w 

celach firmowych i prywatnych do 

celów podatkowych.

Kierowanie firmą

•  Natychmiastowy dostęp do 

najważniejszych informacji 

•  Tworzenie raportów na żądanie 

•  Zaplanowane tworzenie raportów 

•  Integracja danych z używanymi 

aplikacjami

Najważniejsze produkty

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Raporty dla zarządu
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Najważniejsze produkty

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Uzyskaj zamierzony 

efekt przy użyciu już 

posiadanych systemów.

Wykorzystaj wszystko  

Po zainwestowaniu w systemy i 

oprogramowanie ciężko jest zacząć 

wszystko od początku. Bez względu 

na to, ile potencjalnie można 

oszczędzić dzięki nowej technologii, 

nikt nie chce, aby poprzednia 

inwestycja poszła na marne.

Na szczęście Twoja firma może 

korzystać z wszystkich zalet 

rozwiązania TomTom WORKsmart™ 

oraz używać dotychczasowych 

systemów. Powtórzmy jeszcze 

raz. Niezależnie od tego, jakich 

systemów używasz do przydzielania 

zadań, planowania, obsługi i 

księgowości, możesz je wykorzystać 

w zintegrowanym rozwiązaniu 

do zarządzania flotą pojazdów 

dzięki rozwiązaniu WORKsmart™-

Connect. Nasza sieć zaufanych 

integratorów i partnerów ds. 

oprogramowania bezproblemowo 

konfiguruje systemy dla naszych 

klientów, dlatego możesz mieć 

pewność, że jest to w pełni 

sprawdzone rozwiązanie.

Služba WORKsmart™-
Connect  Dzięki rozwiązaniu 

WORKsmart™-Connect dane o flocie 

pojazdów i pracownikach wyświetlane i 

przechowywane w programie TomTom 

WEBFLEET® mogą być używane przez 

dowolne aplikacje stosowane do tej 

pory w Twojej firmie. Bez względu na 

to, jakiego oprogramowania używasz 

lub w jaki sposób jest skonfigurowane, 

nasz interfejs API WEBFLEET®.connect 

zapewni Ci pełny dostęp do tych 

cennych danych.

Monitoruj flotę 
pojazdów przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu  

Rozwiązanie WEBFLEET® zapewnia 

całodobowy, bezpieczny dostęp w 

czasie rzeczywistym do krytycznych 

dla działania firmy informacji na 

temat rozproszonych pracowników, 

a wszystko to  przez Internet, z 

dowolnego komputera. Możesz użyć 

go do monitorowania czasu jazdy, 

czasu jazdy na biegu jałowym, godzin 

pracy, liczby przejechanych kilometrów, 

pozycji pojazdów, prędkości pojazdów, 

zużycia paliwa, emisji CO2, statusu 

wykonania zadania, szczegółów 

dostawy itp. Możesz to wszystko 

wyświetlić w dowolnej chwili na desce 

rozdzielczej programu WEBFLEET®, 

lub wygenerować raporty dotyczące 

różnych parametrów, wykorzystując 

dane zgromadzone w ciągu ostatnich 

90 dni.

Kierowanie firmą
•  Używanie danych przekazywanych 

w czasie rzeczywistym z trasy w 
bieżących systemach

•  Pełna funkcjonalność do 
zarządzania flotą pojazdów 

•  Bezproblemowa integracja 
natychmiast po wyjęciu z 
opakowania 

•  Gwarantowany sukces dzięki 
zaufanym partnerom

Integracja - Najważniejsze cechy

Pracuj mądrzej  To właśnie 

takich informacji potrzebujesz, aby 

rozwijać swoją firmę w przyszłości. 

Dzięki rozwiązaniu WORKsmart™-

Connect w pełni wykorzystasz również 

systemy zakupione w przeszłości.

Integracja z używanymi 
systemami  Możesz błyskawicznie 

wzbogacić używane aplikacje o dane 

pochodzące bezpośrednio z trasy 

pojazdów. Używaj dokładnych godzin 

pracy w aplikacjach do obliczania 

wynagrodzenia. Dostarczaj klientom 

szczegółowe faktury obejmujące czas 

poświęcony na wykonanie każdego 

zadania oraz liczbę przejechanych 

kilometrów. Wyświetlaj w czasie 

rzeczywistym pozycje pojazdów i 

informacje o statusie wykonania zadania 

w celu optymalizacji planowania. 

Sprawdzaj wydajność swojej firmy 

oraz wyniki dostaw przy użyciu 

najważniejszych wskaźników wydajności.

Zaufaj nam  WORKsmart™ to 

rozwiązania używane już przez inne 

firmy w branży w setkach różnych 

środowisk pracy. Otwarta architektura 

używanej aplikacji oznacza, że można ją 

zintegrować z większością standardowo 

używanych w branży aplikacji zaraz po 

wyjęciu produktu z pudełka.  

W nielicznych przypadkach, w których 

integracja nie jest natychmiastowa, 

nasi zaufani partnerzy użyją swojego 

bogatego doświadczenia, aby 

jak najszybciej uruchomić Twoje 

rozwiązanie.
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WORKsmart™-Safety

Zapewnij 

bezpieczeństwo swoim 

kierowcom w trasie.

Podróżuj bezpiecznie  

Kierowcy spędzają większą część 

dnia w trasie, jeżdżąc od jednego 

klienta do kolejnego w sporym 

ruchu i po nieznanych drogach. 

Ale nawet, gdy ich nie widzisz, 

nadal znajdują się pod Twoją 

opieką. Jak więc możesz pomóc 

im jeździć rozważnie, tak aby nie 

narażali siebie, pojazdów i innych 

użytkowników dróg na szwank?

Rozwiązanie WORKsmart™-

Safety pozwoli Ci zadbać o 

bezpieczeństwo kierowców na 

trasie zza firmowego biurka. 

Zmniejsza ono stres związany z 

nawigacją i umożliwia kierowcom 

skupienie się na drodze oraz 

stylu jazdy. Umożliwia również 

wyświetlanie cennych danych 

ułatwiających zarządzanie czasem 

jazdy oraz planowanie  

konserwacji pojazdów.

WORKsmart™-Safety  

Rozwiązanie WORKsmart™-Safety 

pomaga chronić Twoich pracowników 

podczas pracy, gdy prowadzą Twoje 

pojazdy. Wizualizacja w usłudze 

TomTom WEBFLEET® informuje o 

tym, którzy kierowcy narażają siebie 

oraz Twoją firmę na ryzyko. Zachęca 

również kierowców do bezpiecznej i 

wydajnej jazdy dzięki wyświetlanym 

na ekranach urządzeń TomTom PRO 

alertom informującym o wskaźnikach 

związanych ze stylem jazdy.

Pomóż kierowcom 
pozbyć się stresu  

Dzięki rozwiązaniu WORKsmart™-

Safety kierowcy mogą bez problemu 

obserwować drogę i prowadzić pojazd, 

nie odrywając rąk od kierownicy. 

Funkcja asystenta pasa ruchu w 

urządzeniach PRO pomaga podczas 

nawigacji na skomplikowanych 

skrzyżowaniach. Zamówienia 

i instrukcje dotyczące pracy są 

przesyłane jako wiadomości tekstowe 

do urządzenia PRO, a odpowiednie 

oprogramowanie odczytuje je głosowo, 

dzięki czemu kierowcy nie muszą 

zjeżdżać z trasy, aby je zapisać. Nowe 

adresy można wprowadzać głosowo, 

a obsługa trybu głośnomówiącego 

eliminuje konieczność manipulowania 

przy telefonach komórkowych. 

Już samo używanie urządzenia do 

nawigacji satelitarnej zmniejsza poziom 

stresu kierowców.*  

Kierowanie firmą

• Zmniejszenie stresu podczas jazdy 

• Bezpieczniejszy styl jazdy

•  Łatwiejsze zarządzanie czasem 

jazdy

•  Precyzyjne planowanie prac 

konserwacyjnych

*  W 2008 r. firma TomTom przeanalizowała wyniki badania firmy TNS, 
obejmującego kierowców z 6 krajów europejskich, i ustaliła, że 74% kierowców 
jest bardziej zrelaksowanych, gdy może korzystać z urządzenia nawigacyjnego.

Bezpieczeństwo kierowców

Najważniejsze produkty

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®

Propaguj 
bezpieczniejszą jazdę  

WORKsmart™-Safety umożliwia 

propagowanie bezpieczniejszego 

stylu jazdy wśród kierowców — 

dzięki bezpośredniej pomocy dla 

kierowców dostępnej w pojeździe 

i zaawansowanym narzędziom 

do zarządzania stylami jazdy w 

rozwiązaniu WEBFLEET.

Aktywne informacje dla kierowców 

pomagają zachować bezpieczny 

styl jazdy. W przypadku każdego 

ważniejszego wydarzenia dotyczącego 

jazdy, np. ostrego skrętu, gwałtownego 

hamowania czy przekroczenia 

prędkości, na ekranie urządzenia 

TomTom PRO jest wyświetlany alert 

przypominający o konieczności 

zachowania ostrożności.

W biurze wskaźniki OptiDrive™ w 

rozwiązaniu WEBFLEET przedstawiają 

styl jazdy poszczególnych osób, grup 

lub całej floty za pomocą prostych 

ikon i wartości. Dzięki temu można 

szybko zinterpretować dane dotyczące 

przekraczania prędkości, efektywności 

zużycia paliwa, czasu pracy silnika na 

biegu jałowym, skręcania/hamowania 

i zadecydować o konieczności 

interwencji. Można również 

dostosować istotność poszczególnych 

elementów do własnych priorytetów.

Zarządzanie czasem 
jazdy  Firmy aspirujące do miana 

odpowiedzialnych muszą zadbać o 

to, aby ich kierowcy nie przekraczali 

ograniczeń dotyczących czasu 

prowadzenia pojazdu. Dlatego ważne 

jest uwzględnienie czasu jazdy podczas 

planowania zadań i zarządzania. 

Rozwiązanie WORKsmart™-Safety 

zapewnia pełny i błyskawiczny 

dostęp do danych o godzinach pracy 

dowolnego kierowcy, przepracowanych 

w dowolnym pojeździe.

W przypadku kierowców ciężarówek 

bardzo ważne jest rozliczenie każdej 

minuty jazdy. WORKsmart™-Safety 

przesyła dane z tachografu ciężarówki 

bezpośrednio do rozwiązania 

WEBFLEET w czasie rzeczywistym. 

Dzięki temu zawsze wiesz, kto zbliża się 

do limitu, a kto dysponuje czasem.

Rozwiązanie WORKsmart™-Safety 

ułatwia monitorowanie czasu pracy 

oraz liczby zadań przydzielonych 

danego dnia kierowcom samochodów, 

furgonetek, limuzyn i taksówek, 

dlatego możesz szybko sprawdzić, kto 

jest przeciążony pracą, a kto może 

zrobić więcej.

Usprawnij planowanie 
prac konserwacyjnych  

WORKsmart™-Safety pozwala 

importować bieżące dane z liczników 

pojazdów wchodzących w skład floty 

do programów planowania konserwacji. 

Umożliwia to precyzyjne określanie 

potrzeb związanych z serwisowaniem 

poszczególnych pojazdów. Każdy 

kierownik floty wie, że prawidłowa 

konserwacja pojazdów sprawia, że są 

one bezpieczniejsze.
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Produkty WORKsmart™ w skrócie

Krótki przewodnik 

po poszczególnych 

produktach używanych 

w różnych rozwiązaniach 

WORKsmart™.

TomTom WEBFLEET®  

WEBFLEET® to bezpieczna internetowa 

aplikacja służąca do zarządzania 

flotą o każdej porze i z dowolnego 

komputera. Umożliwia wysyłanie i 

odbieranie wiadomości, koordynowanie 

przemieszczania się, monitorowanie 

najważniejszych współczynników 

wydajności i ogólne zarządzanie 

działaniami w terenie z biura.

TomTom PRO 7150  
TRUCK  Urządzenie PRO 7150  

TRUCK jest identyczne, jak urządzenie 

PRO 7150 , jednak posiada specjalne 

mapy dla kierowców ciężarówek 

oraz algorytmy nawigacji HGV dla 

wolniejszych, cięższych, dłuższych 

i szerszych pojazdów. Na mapach 

zaznaczone są ważne informacje 

dotyczące ograniczeń wysokości i masy, 

ograniczenia wjazdów i inne. 

TomTom PRO 7150  

Urządzenie PRO 7150  jest wyposażone 

w ekran dotykowy Fluid Touch 

wymagający mniejszej liczby dotknięć 

w celu przełączania poszczególnych 

menu. Dzięki technologii przetwarzania 

tekstu na mowę urządzenie umożliwia 

głosowe odczytywanie wskazówek i 

wiadomości oraz działa jako urządzenie 

głośnomówiące zgodne z telefonami 

z technologią Bluetooth®. Urządzenie 

PRO 7150  szczególnie szybko oblicza 

trasy przejazdów, a zainstalowane w 

nim mapy obejmują drogi główne i 

podrzędne w 45 krajach europejskich. 

Używane wraz z modułem TomTom 

LINK 510 urządzenie PRO 7150  może 

odgrywać kluczową rolę w wielu 

rozwiązaniach WORKsmart™.

TomTom PRO 9150  

Urządzenie PRO 9150  posiada 

wszystkie cechy modelu PRO 7150 

, a dodatkowo jest wyposażone 

we wbudowany moduł GSM/GPRS. 

Oznacza to, że może być używane 

jako część rozwiązania WORKsmart™ 

(bez modułu LINK 510), odbierając 

wiadomości tekstowe, szczegóły 

zamówień, współrzędne pozycji i inne 

informacje bezpośrednio z aplikacji 

TomTom WEBFLEET®. 

TomTom LINK 510  Moduł 

LINK 510 to niewielkie urządzenie 

instalowane w pojeździe, które 

umożliwia komunikację dwukierunkową 

pomiędzy pojazdem a biurem. Przesyła 

również współrzędne o lokalizacji 

pojazdu, które można śledzić przez całą 

dobę, 7 dni w tygodniu przy użyciu 

aplikacji TomTom WEBFLEET®.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ to inteligentne 

urządzenie połączone z silnikiem 

pojazdu, które w czasie rzeczywistym 

przekazuje menedżerom informacje 

na temat zużycia paliwa, obrotów, 

używanego biegu, dzięki czemu 

można podjąć działania mające na celu 

oszczędzanie paliwa i zmniejszenie 

emisji CO2. Może być używane w 

szerokiej gamie pojazdów i typów 

silników, w tym LGV i HGV.

Remote LINK Working 
Time  Urządzenie Remote 

LINK Working Time umożliwia 

monitorowanie godzin pracy jednostek 

i grup podróżujących w pojazdach 

należących do Twojej firmy. Wystarczy, 

aby pracownicy korzystali z urządzenia, 

aby zarejestrować rozpoczęcie pracy 

lub przerwy bądź powrót do domu. 

Informacje są przesyłane do biura 

przy użyciu modułu LINK 510 i można 

do nich uzyskać dostęp przy użyciu 

aplikacji TomTom WEBFLEET®. 

Remote LINK Logbook  

Urządzenie Remote LINK Logbook 

gromadzi informacje dotyczące 

wykorzystania pojazdu. Wystarczy 

kliknięcie jednego przycisku przez 

pracownika, aby zarejestrować podróż 

w celach osobistych, pusty przejazd lub 

przejazd w ramach zadania. Informacje 

są przesyłane do biura przy użyciu 

modułu LINK 510 i można do nich 

uzyskać dostęp przy użyciu aplikacji 

TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET.connect 

jest to wersja aplikacji WEBFLEET® o 

otwartej architekturze. Umożliwia ona 

używanie danych z aplikacji WEBFLEET® 

w aplikacjach stosowanych w biurze 

w celu stworzenia zintegrowanego 

rozwiązania do zarządzania flotą 

pojazdów, czyli wykorzystania 

wszystkich zalet aplikacji TomTom 

WEBFLEET® przy użyciu stosowanych do 

tej pory systemów.

Usługi TomTom LIVE 
Services  Usługi LIVE Services 

umożliwiają przesyłanie w czasie 

rzeczywistym informacji dotyczących 

podróży bezpośrednio do urządzenia 

TomTom PRO, w tym raportów na 

temat sytuacji na drodze, pozycji 

stacjonarnych i przenośnych 

fotoradarów, pobliskich sklepów i firm 

oraz prognoz pogody.
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Porozmawiajmy
Firma TomTom to wiodący dostawca biznesowych rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów. Obsługujemy 

już ponad 15 000 klientów biznesowych z różnych branż, którzy operują zapleczem ponad 180 000* 

pojazdów. Dlatego możesz nam zaufać, korzystając z naszych rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów. 

Ponadto pomagamy naszym klientom osiągnąć lepszy bilans finansowy — inwestycja w rozwiązania TomTom 

WORKsmart™ zazwyczaj zwraca się w ciągu 6–8 miesięcy.

Lecz nie wierz nam na słowo. Jeżeli chcesz poznać zdanie naszych klientów, zapraszamy na naszą witrynę 

internetową, gdzie znajdziesz ich opinie. Natomiast jeżeli chcesz od razu rozmawiać z osobami, które doradzą 

Tobie, jak możesz zwiększyć wydajność operacyjną i jednocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze już od 

pierwszego dnia korzystania z naszych rozwiązań, poszukaj w witrynie naszych danych kontaktowych.

www.tomtom.com/business

*  Marzec 2012


