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WORKsmart™-
lösningar för 
maskinparks-
hantering  Med TomToms 

utbud av WORKsmart™-lösningar har 

det aldrig varit enklare att komma 

åt information och hantera en mobil 

verksamhet. 

Varje lösning bygger på våra kärnvärden 

när det gäller innovationer – lätt att 

använda, passa syftet och öka den 

sammanlagda användarerfarenheten.  

En WORKsmart™-lösning hjälper dig 

från den allra första dagen att få ut 

de mesta av din investering i fordon 

och förare. Den kan förse dig med 

den kunskap du behöver för att kunna 

analysera dina spridda åtgärder, fatta 

snabbare evidensbaserade beslut och se 

nya spännande möjligheter.

Som resultat kommer din verksamhet att 

bli mer rörlig, mer konkurrenskraftig och 

mer lönsam.

WORKsmart™-urvalet använder olika 

kombinationer av våra prisbelönade 

maskin- och programvaror för att 

uppnå de resultat du önskar för 

din verksamhet. Inga komplicerade 

installationer behövs, och varje lösning 

är klar att använda direkt ur kartongen. 

Och eftersom den kommer från TomTom 

kan du vara säker på att du köper en 

produkt av högsta kvalitet som backas 

upp med utmärkt service och stöd.

När du har identifierat vad du vill 

uppnå kommer våra pålitliga partner 

att kunna råda dig vilken kombination 

av produkter som är den rätta för din 

verksamhets storlek och beskaffenhet.

WORKsmart™ solutions

Då kör vi!  Arbetslivet 

förändras ständigt. Om du driver 

en mobil verksamhet, behöver du 

förändras med den. Står du still, 

kommer du efter.

TomTom har byggt upp en 

verksamhet som ger andra frihet att 

röra sig. Vår teknik förser enskilda 

personer med den information och 

säkerhet de behöver för att tryggt 

kunna röra sig fritt. Och det ger 

verksamheter den kunskap och de 

insikter de behöver för att imponera 

på kunder i dessa utmanade tider.

Och precis som du kan förvänta dig 

av en navigeringsspecialist, så har vi 

en tydlig uppfattning om vart vi är 

på väg.

 

När det gäller våra affärskunder 

är vår vision enkel. Vi vill tar bort 

de begränsningar som hindrar 

dig i ditt dagliga arbete och 

hämmar tillväxten. Vi vill vara 

dels den drivande kraften bakom 

din verksamhets utveckling – dels 

det företag du kan lita på leder 

utvecklingen och visar vägen.

Nyckeln till framgång  

Ska du lyckas med mobil verksamhet 

behöver du hålla saker i rörelse hela 

tiden – under alla omständigheter. Det 

är enbart då som du kan utnyttja den 

fulla potentialen hos medarbetare och 

företagets fordon. 

Hur håller du verksamheten i rörelse? 

Genom att veta exakt vad som händer 

på vägen – när det händer, när som 

helst, hela tiden. Ju mer noggrann och 

punktlig din information är, desto större 

förmåga har du att ligga steget före.

  

TomTom inser detta bättre än någon 

annan. 

Vi har investerat flera miljoner i att 

utveckla teknik som levererar den 

information du behöver – när du 

behöver den. Information som direkt 

påverkar din verksamhet, gör det 

möjligt för dig att ge bättre service, öka 

produktiviteten, generera högre vinst 

och säkra hållbarhetsarbetet – samtidigt 

som den hjälper dina medarbetare att 

vara trygga ute på vägarna. 

En mobil verksamhet 

hålls i rörelse med 

information. TomTom 

har nyckeln. 
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Kör med de bästa 
kartorna  Den exceptionella 

navigeringsupplevelsen som TomTom 

PRO-enheter ger beror till stor del på 

den oöverträffade kvaliteten hos de 

underliggande kartorna.  

TomTom tillverkar detaljerade kartor 

för mer än 90 länder. Varje ny TomTom 

PRO-enhet startar med den senast 

uppdaterade kartan i enlighet med vår 

garanti om senaste kartan. 

Våra kartor uppdateras dagligen 

med korrigeringar från TomTom Map 

Share™. Korrigeringarna tillhandahålls 

av den enorma kretsen med TomTom-

kunder – direkt från deras TomTom-

enheter. Så fort korrigeringarna 

har godkänts finns de tillgängliga 

för gratis nedladdning från vår 

onlineanvändargrupp – MyTomTom. 

Eftersom vägarna ändras med upp 

till 15 procent varje år, ger vi ut nya 

kartor fyra gånger om året i de flesta 

länder. Med kartinköpstjänsten kan du 

uppdatera dina TomTom PRO-enheter 

med den senaste utgåvan till en bråkdel 

av priset för en ny karta. Det är därför 

enkelt och prisvärt att se till att alla kör 

med den absolut senaste kartan.

Snabba, smarta 
rutter  Vi kan vägarna och vi 

känner till trafiken. Och vi har använt 

våra expertkunskaper inom båda 

områdena till att utveckla TomTom IQ 

Routes® – den navigeringsteknik som 

utgör kärnan i varje TomTom-enhet. 

Den använder en databas med reella 

körtider för att beräkna dels den 

snabbaste rutten vid olika tidpunkter 

under dygnet, dels en realistisk 

ankomsttid. TomTom PRO 7100 

TRUCK tillhandahåller också särskilda 

optimerade rutter med hjälp av 

algoritmer för tung trafik och kartdata. 

Dina förare kan därför komma fram 

i god tid och imponera på kunderna 

med sin pålitlighet, samtidigt som de 

tillbringar mindre tid och bränsle på 

varje resa.

Vinsterna med en 
WORKsmart™-
lösning  Med TomTom PRO-

enheter kan du utnyttja den fulla 

potentialen hos en WORKsmart™-

lösning genom att ha omedelbar 

åtkomst till viktiga data från den 

utspridda fordonsparken.

En kontorsplacerad driftsledare 

för en fordonspark kan använda 

realtidsinformation från förarnas 

PRO-enheter till att spåra företagets 

fordon, identifiera närmaste 

förare för ett jobb, samla in 

arbetstidsinformation och övervaka 

körbeteenden osv. Ute på vägen 

tar förarna emot orderinstruktioner 

och annan kommunikation i form av 

textmeddelanden som visas på PRO-

enhetens skärm.

Professionell navigering

En rullande verksamhet

•  Tillförlitliga och noggranna 
kartor

•  Snabbaste, smartaste 
rutterna  

•  Realistiska ankomsttider

• Minskad stilleståndstid

•  Särskilda vägval för tunga 
fordon

Skaffa verktygen  Som 

arbetsgivare är ditt rykte beroende 

på kvaliteten, pålitligheten och 

effektiviteten hos det arbete som 

utförs för din räkning. Det är 

därför viktigt att du förser dina 

medarbetare med de verktyg de 

behöver för att kunna utföra jobbet 

på absolut bästa möjliga sätt – varje 

gång. 

Om du har att hantera en utspridd 

arbetskraft är TomTom PROs 

professionella navigeringsenheter 

de bästa verktyg du kan ge dina 

förare. De hjälper förarna att 

komma runt dagliga problem som 

annars kan fördröja ett uppdrag och 

hota verksamhetens ekonomiska 

stabilitet. Trafikstockningar. 

Komplicerade trafikplatser och 

vägkorsningar. Sista-minuten-

omvägar. Med en TomTom PRO-

enhet i fordonet kan förarna med 

lätthet klara okända områden och 

omgående reagera positivt när 

förhållandena ändras.

TomTom PRO-serien  

TomTom PRO-enheter är särskilt 

tåliga och driftsäkra under långa 

timmar på vägen. Varje PRO-enhet 

är intuitiv att använda och ger 

noggrann dörr-till-dörr-navigering och 

en realistisk ankomsttid och tillåter 

tvåvägskommunikation med kontoret. 

Dina förare kan därför navigera 

med lätthet medan de sitter trygga 

bakom ratten. De kommer också att 

ta snabbast möjliga väg, vilket leder 

till ökad produktivitet i företaget 

samtidigt som bränslekostnaderna och 

koldioxidutsläppen minskar.

Nyckelprodukter

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

Inom affärsvärlden är 

tid pengar. TomTom 

spar både tid och 

pengar åt dig.
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Få den senaste 
trafikinformationen  

När du kör på vägen, är enda sättet 

att undvika trafikstockningar att 

förutse dem. Det betyder att man 

känner till problemen medan det ännu 

finns tid att undvika dem. IQ Routes® 

använder en databas med verkliga 

körhastigheter för att beräkna den 

bästa rutten för den aktuella tiden 

på dygnet. Den rutt du följer under 

rusningstid en måndagsmorgon kan 

vara annorlunda den som beräknas 

senare på eftermiddagen. HD Traffic® 

använder rörelsespårningsdata från 

mobiltelefonsignaler och TomTom-

enheter till att varannan minut leverera 

den mest noggranna trafikinformation 

som finns om motorvägar och större 

och mindre landsvägar. Om HD Traffic® 

identifierar en försening längre fram, 

får din förare den bästa rutten för att 

undvika den. 

Sammantaget blir det den bästa 

trafiktjänst som finns att få. Och den 

fungerar. Enligt oberoende forskning 

färdas förare 16 procent färre kilometer 

och tillbringar 18 procent mindre tid 

på vägen när de använder HD Traffic®. 

Och ännu bättre är att allteftersom fler 

och fler människor använder HD Traffic® 

förutspår experter en “kollektiv effekt” 

som leder till att trafikstockningarna 

minskar på alla vägnät, vilket är till alla 

förares fördel.[1] 

Planera runt trafiken  

Från kontoret kan driftsledare för 

fordonsparken och planerare via 

internet iaktta trafikproblem längs 

varje förares rutt tack vare TomTom 

WEBFLEET®. Det lättanvända, 

webbaserade programmet förser 

chefer med en värdefull överblick över 

hela operationen, inklusive vem som 

finns närmast varje hämtningspunkt, 

vem som omdirigeras runt stockningar 

och en realistisk ankomsttid för varje 

resa. Genom att få information som 

tar hänsyn till trafiken kan planerare 

medverka till en smart planerings- och 

spedieringstjänst och använda den bäst 

placerade förare för varje uppdrag – 

varje gång.

Ligg steget före 
andra  WORKsmart™ -Traffic ger 

ditt företag många fördelar som ett 

direkt resultat av att undvika trafik.

Till en början med erbjuder du dina 

kunder en mer proaktiv service 

eftersom de ser att du gör allt du kan 

för att förhindra förseningar – medan 

dina konkurrenter sitter passiva i köer. 

Du minskar stilleståndstiden eftersom 

förarna alltid följer den snabbast 

möjliga rutten från en kund till en 

annan. Och du minskar summan för vad 

du betalar för bränsle som slösas vid 

ideliga start och stopp under körning 

och vid tomgångskörning.

WORKsmart™-Traffic
Håll igång 
verksamheten  Antalet 

fordon ute på vägarna ökar. Ju mer 

trafiken ökar, desto större är risken att 

dina förare fastnar i den. Bortkastad 

tid, bränsle som förbränns, missade 

mål. Besvikna kunder.  

En trafikstockning är inte ett problem 

som försvinner. Men det är något som 

kan undvikas med en WORKsmart™-

Traffic-lösning från TomTom. Eftersom 

vi är fast beslutna att hålla i gång dina 

förare – och din verksamhet. 

WORKsmart™-
Traffic  WORKsmart™-Traffic 

hjälper dina mobila enheter att undvika 

trafikstockningar – var de än kör och 

när de än är på väg. Verksamheten 

pågår därför som vanligt, oavsett vad 

som händer på vägarna. Och det tack 

vare avancerade HD Traffic® – en av 

många resurser för information i realtid 

som finns tillgängliga i paketet med 

TomTom LIVE-tjänster.

Låt inte trafiken 

stöka till det för 

din verksamhet.

[1] Ytterligare information om TomToms trafikmanifest finns online. 

[2] Prenumerationstjänst. 

[3] LIVE-tjänster ingår i en prenumeration på TomTom WEBFLEET®.

Nyckelprodukter

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

•  TomTom PRO 9100 & 9150 + 
WEBFLEET®[2]

•  TomTom LIVE Services[3] 
(innehåller HD Traffic®, 
hastighetskamera-, väder, 
TomTom Places och 
QuickGPSfix™) 

Undvik bilköer

En rullande verksamhet

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

• Minskad stilleståndstid 

• Smart spediering
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WORKsmart™ -Track

Håll dig informerad  

Det är tufft att rent praktiskt 

leda arbetslagen när de är ute på 

vägen hela dagarna. Särskilt när 

planeringen som de for iväg med 

ändras redan på förmiddagen. 

Om du bara kunde se exakt var de 

kör. Hur fort de färdas. Var de har 

stannat. Och när. 

Den kontrollen har du med 

WORKsmart™-Track. Logga in på 

TomTom WEBFLEET® så kan du 

snabbt se om ett fordon rör sig eller 

står still. Hur många kilometer det 

har färdats. Hur väl det körs. Kort 

och gott – all den information du 

behöver för att analysera hur ditt 

fordon används och var du kan 

göra förändringar för att förbättra 

effektiviteten.  

WORKsmart™-Track  

Med WORKsmart™-Track-lösningen 

kan du spåra och följa dina fordon 

och analysera hur de körs. Det gör du 

genom att samla in ruttinformation 

och andra data från den TomTom-

enhet som finns installerad eller 

medförs i varje fordon. Driftsledare 

för fordonsparken kan komma åt den 

här informationen i realtid från det 

webbaserade programmet TomTom 

WEBFLEET®.

Öka produktiviteten   

Den fullständig insyn du kan få genom 

WORKsmart™-Track hjälper dig att 

optimera hur fordonen används. När 

du vet platsen för varje fordon kan 

du planera jobben mer effektivt och 

öka produktiviteten genom att minska 

stilleståndstiden.

Minska dina 
kostnader  Varför slösa 

pengar på att ringa till alla ute på 

fältet? Titta bara på kartan och skicka 

närmast tillgängliga förare på ett 

nytt jobb. Du kan också spara tid och 

pengar på administrationen tack vare 

automatisk registrering av turdata och 

loggboksposter för både yrkesmässig 

och privat körning. 

Ge bättre service  

Funktionerna för sökning (tracking) 

och spårning (tracing) ger ditt arbete 

tydlighet och transparens, och därför 

kan du ge dina kunder ännu bättre 

service. Sökning ger dig varje fordons 

position i realtid, medan spårning 

i detalj redogör för den företagna 

resan, inklusive tidigare platser, 

stilleståndstider och körsträcka. Det 

är därför lätt att visa var fordonen var 

vid olika tidpunkter och körsträckan 

för varje uppdrag. Du kan också se att 

dina förare har tagit tillräckligt med 

raster under långa resor i enlighet med 

arbetstidslagstiftningen.

Främja förarnas 
säkerhet  Med WORKsmart™-

Track kan du med en snabbtitt se när 

fordon går på tomgång, kör för fort 

eller plötsligt bromsar, vilket kan visa 

på aggressiv eller farlig körning. Om du 

får syn på ett problem, kan du genast 

ta itu med det tillsammans med berörd 

förare. Du kan också sätta upp riktlinjer 

för säkrare körning och bedöma 

varje förares prestation utifrån dem. 

När förarna vet att deras beteende 

övervakas, kommer de att tillägna 

sig ett säkrare och mer bränslesnålt 

körsätt. Och det sparar pengar genom 

att kostnaderna för bränsle, underhåll, 

reparationer och försäkringspremier 

minskar samtidigt som också 

koldioxidutsläppen reduceras.

Tillgång till 
rapporter  Med TomTom 

WEBFLEET® kan du skapa noggranna, 

pålitliga rapporter inom en rad 

användbara områden. Vill du se på 

restider och privat körsträcka under  

den senaste månaden? Skriv bara ut.  

Du kan använda data som samlats 

in under de senaste 90 dagarna och 

upptäcka mönster och tendenser.  

Du kan även införliva data i lönelistor 

och andra applikationer så att dina 

processer blir mer effektiva.  

Känn till var 

dina fordon är – 

dygnet runt.

En rullande verksamhet

• Spårning av fordon i realtid 

• Smartare planering 

•  Automatiserade 
loggböcker 

• Körbeteendestyrning

• Omfattande rapportering

Nyckelprodukter

•  TomTom LINK 510 + 
WEBFLEET®

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

•  TomTom PRO 9100 & 9150 + 
WEBFLEET®[1]

[1] Hantering av körsätt är inte möjlig med den här konfigurationen.

Spåra fordon
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WORKsmart™ -Job

Anpassa dig till 

dagens utmaningar 

– varje dag.

Smidig utveckling  

Inget är säkert utom att ändringar 

inträffar när du driver en mobil 

verksamhet. En ändrad mötesplats. 

En förändrad deadline.  

Ett motorstopp. Du måste ta 

med dessa utmaningar i dina 

beräkningar för att hålla igång 

verksamheten. WORKsmart™-

Job-paketet tillhandahåller de 

verktyg du behöver för att kunna 

ge smidig service. Det låter dig 

genast dels se hur varje jobb 

fortgår, dels kommunicera ändrade 

prioriteringar inom några sekunder. 

– Du kan därför optimera din 

verksamhets processer samtidigt 

som fältbaserade grupper aktiveras 

att arbeta mer effektivt.

WORKsmart™-Job  

WORKsmart™-Job ser till att du har 

kontakt och kontroll. Fordonsparkers 

driftsledare använder programmet 

TomTom WEBFLEET® till att från en 

dator övervaka jobbstatusen för varje 

förare ute på vägen. Då beställningar 

kommer in eller information ändras 

kan de skicka textmeddelanden direkt 

till förarens TomTom PRO-enhet. Och 

föraren kan svara med PRO-enheten.

Maximera din 
effektivitet  WORKsmart™-

Job visar dig varje förares plats och 

status på en digital karta. När ett nytt 

jobb kommer in kan du identifiera 

den närmast tillgängliga föraren och 

skicka orderinstruktionerna direkt 

till förarens TomTom-enhet. Du kan 

inkludera ordertyp, fullständig adress, 

kontaktinformation och eventuella 

speciella instruktioner – så att det 

finns inte plats för några fel. Föraren 

kan navigera direkt till destinationen 

och följa den snabbaste och mest 

bränslesnåla rutten.

Strömlinjeforma 
dina processer  

Med WORKsmart™-Job kan 

du strömlinjeforma driften hos 

din verksamhet från början till 

slut. Integrera spedierings- och 

planeringsprogram med TomTom 

WEBFLEET® så att t.ex. en sömlös 

orderingångsprocess skapas. Eller inför 

turinformation i ditt bokföringssystem 

för att skapa fullständigt specificerade 

fakturor som visar körd distans och den 

tid som lagts ned på varje uppdrag.

Minska dina 
kostnader  En investering i 

WORKsmart™-Job sparar pengar i hela 

verksamheten. Att skicka den bäst 

placerade personen på varje enskilt jobb 

minskar bränslekostnaderna. Genom 

att automatisera pappersintensiva 

uppgifter, som t.ex. rapportering av 

körsträckor, sparar du in både tid 

och pengar på administrationen. Och 

med en strömlinjeformat verksamhet 

kan du uppnå mer med samma antal 

medarbetare. Faktum är att tusentals 

WORKsmart™-Job-kunder har 

rapporterat att deras initialinvestering 

betalade sig inom mindre än nio 

månader. 

Mät dina 
prestationer  Infopanelen i 

WEBFLEET® visar små diagram för KPI:er 

(verksamhetens nyckelindikatorer) 

som relaterar till dina servicenivåer, 

din produktivitet och dina kostnader, 

som t.ex. antalet utförda order under 

en dag. Därför vet du alltid hur väl du 

lyckas i förhållanden till de mål du har 

satt upp.

Öka dina förares 
säkerhet  Genom att ge dina 

förare en GPS-enhet innebär redan 

det att de distraheras mindre, kör färre 

kilometer och har lägre stressnivå. 

Med WORKsmart™-Job kommer de 

dessutom att känna sig tryggare när de 

utför sina uppgifter. Nu slipper de fumla 

med mobiltelefoner eller köra åt sidan 

för att skriva ned sina instruktioner. 

Nya order anländer i form av skrivna 

meddelanden på TomTom PRO-

skärmen, och text-till-tal-programmet 

läser upp dem så att förarna kan 

koncentrera sig på vägen framför 

sig. Du kan i förväg definiera skrivna 

meddelanden åt förarna och skicka dem 

om förarna skulle få problem. De kan 

även använde en handsfree Bluetooth®-

telefon via PRO-enheten.

En rullande verksamhet

•  Jämnt, lättpåverkat arbetsflöde 

•  Visa jobbstatus i realtid 

•  Identifiera närmast tillgängliga 
förare 

•  Utbyte av obegränsat antal 
meddelanden 

•  Fördefinierade 
statusmeddelanden 

•  Fördefinierade 
säkerhetsmeddelanden 

•  Omedelbar 
prestandaövervakning

Nyckelprodukter

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

•  TomTom PRO TRUCK +  
LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom PRO 9100 & 9150 + 
WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect

Jobbdistribuering
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WORKsmart™-Time

Ser till att varje 

sekund räknas och 

att varje minut 

betalar sig.

Hitta tid  Inom affärsvärlden 

är tid pengar. Pengar kommer in 

och pengar går ut. För att kunna 

maximera vinstmarginalen måste 

du öka den fakturerbara tiden 

och skära ned på dyrbar tid. 

Stilleståndstid. Övertid. Restid. 

Administrationstid 

Med WORKsmart™-Time kan du 

spåra och registrera hur tid används 

inom hela organisationen. Du kan 

sedan vidta åtgärder som ökar 

antalet timmar som används på för 

inkomstbringande aktiviteter och 

minska den tid som används för 

mindre lönsamma aktiviteter.

WORKsmart™-Time  

Att hålla på med manuella tidsscheman 

är frustrerande för förarna och 

tidskrävande för din verksamhet. De är 

också mindre tillförlitliga och förarna 

kanske kämpar med att komma ihåg 

exakt när de började och slutade arbetet. 

WORKsmart™-Time för hanteringen av 

tidsscheman in i tjugonde århundradet 

och förser dig med de verktyg du 

behöver för att spåra det exakta antalet 

arbetstimmar för enskilda personer och 

grupper som kör företagets personbilar, 

lastbilar och skåpbilar. De anställda 

använder bara sina TomTom PRO- eller 

Remote LINK Working Time-enheter för 

att registrera den tidpunkt då de börjar 

arbeta, tar rast eller ger sig av hem. Till 

slut skapas en exakt post för var och ens 

arbetstid och inte bara för chaufförerna. 

Information om fordonets aktuella 

position och körsträcka skickas också 

till kontoret så att den kan visas i realtid 

med TomTom WEBFLEET®.

Arbeta med 
mer tillförlitlig 
och noggrann 
information  Med 

WORKsmart™-Time får du en 

tillförlitlig, automatiserad förteckning 

över den tid var och en har arbetat. 

Ditt företag har sedan en omfattande, 

historisk företeckning över 

arbetskraftsrelaterade driftskostnader 

som hjälper dig att göra kundkalkyler 

och planera arbetsbelastningen. 

Och om du använder informationen 

i ditt ekonomisystem kan du skicka 

detaljerade fakturor som visar kunderna 

precis hur mycket tid som har använts 

för varje jobb.

Rapportera mer 
effektivt  Rata de manuella 

tidsschemana så återvinner du 

omgående den tid förarna har 

tillbringat med att fylla i dem.  

På kontoret är de automatiserade 

tidkontrollposterna klara att användas 

i löneutbetalningsprogram och andra 

applikationer. Ingen tid behöver slösas 

på att samla in pappersscheman, fylla 

i summor i kolumner eller ringa förare 

för att redan ut något. Det ger dig 

odiskutabla bevis när det gäller att 

hantera övertidsanspråk.

Uppfyll regler och 
förordningar  Behöver du 

hålla redan på tiden av juridiska skäl? 

WORKsmart™-Time gör det enkelt.  

Du kan visa och skriva ut rapporter med 

en tryckning på en knapp för att visa att 

du uppfyller arbetstidsdirektiv, hälso- 

och säkerhetsbestämmelser osv.

Åtkomst till digitala 
färdskrivardata  

WORKsmart™-Time kan också 

hjälpa dig att övervaka hur lång tid 

lastbilschaufförer tillbringar bakom 

ratten. Det finns ingen anledning att 

vänta på att lastbilarna ska komma 

in till depån. LINK-enheten som finns 

installerad i varje lastbil överför data 

från färdskrivaren till kontoret där du 

kan se den på TomTom WEBFLEET®. 

Du ser genast vilka som har nått sin 

maximala körtid och vem som har 

tid kvar. Och eftersom du hanterar 

realtidsinformation kan du vara säker  

på att de beslut du tar är baserade på 

den senaste statusen för var och en  

ute på vägarna.

En rullande verksamhet

•  Hantera arbetstider 

•  Hantera körtider 

•  Uppfylla arbetstidslagstiftning 

•  Fjärråtkomst till digitala 
färdskrivardata  

•  Automatiskt sammanställa 
rapporter

Nyckelprodukter

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

•  TomTom PRO 9100 + 
WEBFLEET®

Tidshantering
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WORKsmart™-Eco

Spara pengar när 

du skyddar miljön.

Kör grönt  Miljövänliga 

företag ligger steget före de andra. 

Samhället respekterar dem för 

deras sociala medvetande. De 

attraherar likasinnade kunder som 

vill samarbeta med miljömedvetna 

leverantörer. De tenderar att 

ha lägre driftkostnader än 

konkurrenter av samma storlek.  

Och de har redan den inriktning 

som lagstiftningen kommer att 

tvinga resten att ha. Så även om du 

är mer intresserad av ekonomi än 

ekologi är det klokt att köra grönt – 

och det snarare förr än senare. 

WORKsmart™-Eco-paketet 

hjälper dig att minska företagets 

koldioxidutsläpp samtidigt som 

kostnaderna i hela verksamheten 

skärs ned. Det är ett enkelt sätt att 

förverkliga dina miljöambitioner 

och på samma gång spara pengar. 

WORKsmart™-Eco  

WORKsmart™-Eco övervakar och 

spårar körstilar i hela fordonsparken, 

vilket ger dig den insyn du behöver 

för att identifiera beteenden som är 

riskfulla för chaufförerna, skadar miljön 

och är dyrbara för din verksamhet.

Kör färre kilometer  

Ju fler antal körda kilometer, desto 

större är dina CO2-utsläpp. Multiplicera 

det stora antalet kilometer med antalet 

förare ute på vägarna, så är det lätt att 

se var en betydande del av problemet 

finns. Och var betydande besparingar 

kan göras. 

Om du väljer en WORKsmart™-Eco-

lösning som innehåller TomTom PRO-

enheter kan dina förare välja ekorutten 

(Eco Route) då de navigerar från en 

kund till nästa. Eco Route-beräknaren 

beaktar alla faktorer som påverkar 

bränsleförbrukningen och identifierar 

den mest effektiva rutten för resan, 

vilket sparar pengar åt dig vid macken 

samtidigt som påverkan på miljön 

minskar.

Med WORKsmart™-Eco kan du också 

spåra den aktuella platsen för fordonen 

på vägen, vilket gör det lättare för dig 

att planera arbetet effektivt.  

Att skicka den närmast tillgängliga 

föraren på ett jobb minskar antalet 

onödigt körda kilometer i hela 

fordonsparken. Dessutom bidrar 

minskat slitage på företagens fordon till 

lägre underhållskostnader. För att inte 

tala om koldioxidutsläppen.

Inför en grön körstil  

En stabil, jämn körstil är mer 

bränsleeffektiv och miljövänlig 

än en ideliga inbromsningar 

och accelerationer i hård trafik. 

WORKsmart™-Eco leverera information 

om körsätt, hastighet, koldioxidutsläpp 

och tomgångstid för varje fordon du 

har ute på vägarna – direkt i din dator. 

Med sådan detaljerad information till 

hands kan du med en snabb blick se 

vad som behöver förbättras. Du kan 

sedan utveckla en grön körningspolicy 

för företaget och ta fram de råd och 

den vägledning som förarna behöver 

för att bli mer bränslemedvetna på 

vägen. Du hjälper också dina förare 

att känna sig tryggare genom att 

uppmuntra ett körsätt som minskar 

risken för att de utsätts för fara.

Övervaka dina 
framsteg  TomTom WEBFLEET® 

använder information om körsträckor 

och bränsleförbrukning för varje 

personbil, skåpbil och lastbil vid 

beräkningen av koldioxidutsläpp 

för enskilda fordon och hela 

fordonsparken. Informationen kan visas 

i realtid som en KPI på WEBFLEET®-

infopanelen. Du kan jämföra fordon 

enligt deras bränsleeffektivitet, 

tomgångstid och bränsleslöseri. Du 

kan också upprätta mål för varje KPI 

och bedöma enskilda personer och 

arbetslag i förhållande till dem för att 

försäkra dig om att var och en bidrar 

med sin bit för miljön.

En rullande verksamhet

•  Bränsleeffektiva eko-rutter 
(Eco Route) 

•  Smart spediering 

•  Körbeteendestyrning 

•  Rapportering av 
bränsleeffektivitet 

•  Rapportering av 
koldioxidutsläpp 

•  Detaljerad tomgångsspårning

Nyckelprodukter

•  TomTom LINK 510 

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   TomTom PRO series devices 

Miljöansvar
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WORKsmart™-Insight

Verksamhetskritisk 

information – direkt 

i fingertopparna.

Förbli fokuserad  Att 

hantera människor och fordon är 

tillräckligt svårt. Det är ännu svårare 

när de befinner sig miltals bort och 

rör sig i olika riktningar. Men det 

är en utmaning du ställs inför varje 

dag. Du kan inte samtidigt vara 

överallt. Så när det är dags att fatta 

verksamhetskritiska beslut, hur 

kan du då vara säker på att du har 

alla relevanta fakta? De detaljerade 

siffrorna? Den senast uppdaterade 

informationen?

Du kan få allt och mer därtill med 

WORKsmart™-Insight. Verktyget 

ger dig minut för minut viktig 

information om din utspridda 

arbetskraft och presenterar den 

i lättanvänt format på din dator. 

Det är allt du behöver för att 

får ordning i röran och driva din 

verksamhet. 

WORKsmart™-
Insight  Med WORKsmart™-

Insight kan du utöva fullständig kontroll 

över din utspridda verksamhet, oavsett 

hur många av dina fordon som kör 

på vägarna eller hur långt bort de 

är. Verktyget ger dig den detaljerade 

information du behöver för att hantera 

kostnaderna, förbättra servicenivårerna 

och öka produktiviteten. Och du kan 

göra allt över internet från vilken dator 

som helst som har TomTom WEBFLEET®-

programmet.

Skaffa dig värdefullt 
beslutsstöd  WORKsmart™-

Insight ger dig omedelbar åtkomst 

till den mest omfattande uppsättning 

data man kan tänka sig. Du kan visa 

den aktuella platsen och de tidigare 

platserna för varje fordon. Det antal 

kilometer varje bil, skåpbil och lastbil 

har färdas mellan stopp och den 

tid det tog. Om kilometrarna var 

affärsbetingade, omfattade pendling 

eller var privata. Den tidpunkt när 

var och en började och slutade 

arbetet och när de tog paus. Den 

hastighet ett fordon körs med. Vilken 

växeln ligger i, hur mycket bränsle 

används (eller slösas) och de därtill 

hörande koldioxidutsläppen. Listan 

fortsätter. Med all denna information 

i fingertopparna kan du fatta 

välinformerade, underlagsbaserade 

beslut för att hålla ned kostnaderna, 

öka produktiviteten och se till att din 

verksamhet utvecklas.

Övervaka vad som 
sker  WEBFLEET®-infopanelen visar 

all denna information i enkla diagram 

på ett enda ställa, vilket gör det lätt 

att genast förstå informationen. Data 

grupperas i KPI:er så att du kan mäta 

hur bra enskilda medarbetare och 

grupper lyckas mot de mål du har 

upprättat. Systemet lagrar data för de 

senaste 90 dagarna. Därför kan du 

ordna informationen över tiden så att 

du kan iaktta eventuella tendenser. Om 

prestationen är dålig eller släpar efter 

inom ett område kan du borra ned på 

detaljnivå och räkna ut exakt var du ska 

koncentrera din uppmärksamhet på.

Generera 
automatiserade 
rapporter  WORKsmart™-

Insight gör det lätt att sammanställa 

rapporter. Eftersom alla data finns i 

systemet, klara att återges när och 

hur du vill – och allt med bara en 

knapptryckning. Du kan bestämma att 

rapporter ska genereras automatiskt 

varje dag, vecka eller månad, skriva 

ut en när du behöver den eller få 

schemalagda rapporter skickade direkt 

till din e-postadress. 

Strömlinjeforma 
dina affärs-
processer  Informationen 

finns lagrad i WEBFLEET®, men det 

finns inget skäl till att den ska förbli 

där. Låt den arbeta åt dig genom att 

lägga till ett mervärde till dina dagliga 

affärsprocesser. Du kan utöka dina 

löneapplikationer med t.ex. information 

om arbetstider. Förse dina kunder med 

aktivitetsbaserad redovisning genom att 

använda antalet körda kilometer. Eller 

separera av skattemässiga skäl privat 

och yrkesmässigt körda kilometer i olika 

poster.

En rullande verksamhet

•  Omgående åtkomst till viktig 

information 

• Ad hoc-rapportering 

• Schemalagd rapportering 

•  Data integrerar med 

kontorsapplikationer

Nyckelprodukter

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Ledningsrapportering
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Nyckelprodukter

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Skaffa den funktion 

du vill med tanke på 

det system du har.

Var lugn  När du har 

investerat i system och programvara 

är det svårt att börja om från 

grunden. Och oavsett hur mycket du 

eventuellt kan spara med ny teknik, 

vill du inte se din ursprungliga 

investering bortkastad.

Som tur är kan ditt företag dra 

nytta av alla fördelar med en 

TomTom WORKsmart™-lösning 

genom att använda de system 

som du redan har. Vi tar det igen. 

Oavsett vad du använder för att 

köra dina expedierings-, planerings-, 

service- och redovisningsprocesser, 

kan du – tack vara WORKsmart™-

Connect – sammanföra dem 

alla i en fullständigt funktionell 

och fullständigt integrerad 

lösning för hantering av 

fordonsparken. Vårt nätverk av 

betrodda systemintegrerare och 

programvarupartner har installerat 

beställningssystem åt våra kunder 

utan några som helst problem. Du 

kan därför vara säker på att det är 

en fullständigt beprövad lösning.

WORKsmart™-
Connect  Med WORKsmart™-

Connect kan den information om 

fordonsparken och arbetskraften som 

visas och lagras i TomTom WEBFLEET® 

användas av vilken applikation som 

helst som du använder för att driva 

dina bakomliggande processer. Oavsett 

vilken programvara du använder 

eller hur du arrangerat den, ger vår 

WEBFLEET®.connect-API dig fullständig 

åtkomst till dessa värdefulla register.

Bevaka 
fordonsparken 
dygnet runt  WEBFLEET® 

ger dig dygnet runt säker åtkomst till 

företagskritisk realtidsinformation om 

din utspridda arbetskraft via internet 

från vilken dator som helst. Du kan 

använda den till att övervaka körtid, 

tomgångstid, arbetstid, poster för 

antal körda kilometer, fordons position, 

fordonshastighet, bränsleförbrukning, 

koldioxidutsläpp, jobbstatus, 

leveransinformation osv.  

Du kan när som helst visa 

informationen på WEBFLEET®-panelen 

eller skapa rapporter utifrån olika 

aspekter med data som har samlats in 

under de senaste 90 dagarna.

Arbeta smartare  Det 

är precis den sortens information du 

behöver för att driva verksamheten i 

framtiden. Och med WORKsmart™-

Connect kommer du också att få ut det 

mesta av de system du tidigare köpte.

Integrera med 
interna system  Inom 

nolltid kan du utöka dina applikationer 

med data som är ny direkt från vägen. 

Använd information om exakt arbetstid 

i dina löneutbetalningsprogram. Förse 

kunderna med specificerade fakturor 

som visar den tid och den körsträcka 

som är relaterad till varje uppdrag. 

Optimera planeringen genom att 

rikta in dig på information i realtid om 

fordons placering och jobbstatus. Eller 

kontrollera att dina affärsinitiativ ger 

resultat genom att bedöma KPI:er i 

förhållande till dina mål.

Lita på att vi 
levererar  WORKsmart™-

lösningar har använts av dina 

branschkolleger i hundratals olika 

miljöer. Den öppna arkitekturen för 

den underliggande applikationen 

innebär att integreringen med de flesta 

standarapplikationer inom branschen 

sker direkt när du packar upp den. 

I ett fåtal fall där integrering inte är 

automatisk, har våra auktoriserade 

partner nödvändiga kunskaper för att 

kunna köra igång din lösning snabbt.

En rullande verksamhet

•  Realtidsdata från vägen 

utökar aktuella system

•  Mångsidig funktion för 

hantering av fordonsparken 

•  Sömlös integrering – direkt ur 

kartongen 

•  Dokumenterad framgång med 

betrodda partner

Integrering - Översikt
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WORKsmart™-säkerhet

Se till att förarna 

är säkra när de är 

på vägen.

Kör säkert  Dina förare 

tillbringar den största delen av 

dagen på väg från en kund till en 

annan genom tät trafik och längs 

obekanta vägar. Du har ansvar för 

dem även när du inte ser dem. Hur 

kan du hjälpa dem att köra säkert 

med hänsyn till sig själva, sina 

fordon och andra trafikanter?

WORKsmart™-säkerhet är allt du 

behöver för att trygga säkerheten 

för dina förare på vägen från ditt 

skrivbord. Det minskar stressen 

som är associerad med navigering 

samtidigt som det gör förarna mer 

fokuserade på vägen och på sin 

körstil. Det ger dig enkel tillgång till 

värdefulla data som hjälper dig att 

hantera körtider och schemalägga 

fordonsunderhåll.

WORKsmart™-
säkerhet  WORKsmart™-

säkerhet hjälper dig att skydda dina 

anställda när de under din tid kör dina 

fordon. Du kan se vilka förare som 

äventyrar sig själva och din verksamhet 

på en översiktsbild i TomTom 

WEBFLEET®. Det uppmuntrar dina 

förare att anta en säker och effektiv 

körstil med TomTom PRO-enheten 

som ger dem information om viktiga 

indikatorer för körstil.

Hjälper förare 
att slappna av  Med 

WORKsmart™-säkerhet blir det enklare 

för förarna att hålla ögonen på vägen 

och händerna på ratten. 

Den avancerad körfältsvägledningen i 

PRO-enheten hjälper till med navigering 

i svåra trafikkorsningar. Beställningar 

och jobbinstruktioner kommer som 

skrivna meddelanden på PRO-enhetens 

skärm och läses upp av text-till-tal-

programvara vilket gör att man inte 

behöver köra åt sidan och skriva ner 

saker. Nya adresser kan anges med 

röststyrning och handsfreesamtal 

innebär att man inte behöver hålla i 

mobiltelefoner när man kör. Genom 

att använda GPS-enheter minskas även 

förarens stressnivåer.*  

Främja säkrare 
körning  WORKsmart™-

säkerhet hjälper dig främja en 

säkrare körstil genom maskinparken 

med direkt stöd för förare på sina 

fordon och sofistikerade verktyg för 

körstilshantering i WEBFLEET®.

Active Driver Feedback ger förare 

realtidssupport till sig själva vilket bidrar 

till säkrare körning. När det inträffar 

en noterbar körhändelse, t.ex. häftiga 

svängar, plötsliga inbromsningar eller 

fortkörning blinkar ett meddelande 

på TomTom PRO-enhetens skärm som 

påminner föraren om att vara försiktig.

Tillbaka på kontoret representerar 

OptiDrive™-indikatorn i WEBFLEET® 

körbeteendet för en individ, grupp 

eller hela maskinparken med enkla 

ikoner och värden. Du kan tolka data 

om fortkörning, bränsleeffektivitet, 

tomgång och bromsning/styrning på 

några sekunder och avgöra om en 

åtgärd behövs. Du kan också ange 

hur viktig en komponent är så att de 

stämmer med dina prioriteter.

Hantera körtider  Som 

ett ansvarsfullt företag måste du se 

till att förarna inte överskrider lagliga 

körtider bakom ratten. Det är viktigt att 

du tar hänsyn till körtid när du planerar 

och hanterar din arbetsbelastning. 

WORKsmart™-säkerhet ger dig 

omedelbar åtkomst till arbetstimmar för 

alla dina förare i vilket fordon som helst.

När det gäller lastbilsförare är det 

särskilt viktigt att bokföra varje minut. 

WORKsmart™-säkerhet skickar 

lastbilens färdskrivardata direkt till  

WEBFLEET® i realtid. Det gör att du 

alltid vet vem som närmar sig gränsen 

och vem som har tid över. För förare 

av bilar, skåpbilar och taxibilar gör 

WORKsmart™-säkerhet det enklare 

att övervaka det totala antalet 

arbetstimmar och jobb per dag så att 

du direkt kan se vem som jobbar för 

mycket och vem som kunde göra mer.

Förbättra 
schemaläggning av 
underhåll  Med WORKsmart™-

säkerhet importeras vägmeterdata i 

realtid till dina program för schemalagt 

underhåll. Det hjälper dig att noggrant 

fastställa servicekraven för varje 

fordon. Som varje administratör av 

en maskinpark vet är välunderhållna 

fordon säkrare fordon.

En rullande verksamhet

• En rullande verksamhet

• Minska förarens stress 

• Säkrare körstil

• Enklare hantering av körtid

•  Noggrann schemaläggning av 

underhåll

*  2008 TomTom-analysen av forskning som utfördes av TNS med förare i 
6 europeiska länder visade att 74 % av förarna är mindre stressade när 
de använder en navigeringsenhet.

Förarens säkerhet

Nyckelprodukter

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®
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WORKsmart™-produkter – en snabbtitt

En snabbguide till de 

enskilda produkter 

som används i olika 

WORKsmart™-lösningar.

TomTom 
WEBFLEET®  WEBFLEET® är 

en säker onlineapplikation som gör det 

möjligt för dig att leda din fordonspark 

dygnet runt från valfri dator. Den låter 

dig skicka och ta emot meddelanden, 

samordna förflyttningar, övervaka 

KPI:er, skapa rapporter och allmänt 

problemfritt leda dina verksamhet på 

fältet från kontoret.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  PRO 7150 TRUCK är 

densamma som PRO 7150 men har 

tillagda långtradarvänliga kartor och 

navigeringsalgoritmer som tillåter 

långsammare, tyngre, längre och 

bredare fordon. Själva kartorna är 

markerade med viktig information 

om höjd- och viktbegränsningar, 

åtkomstbegränsningar osv. 

TomTom PRO 7150 

PRO 7150 har en flytande pekskärm 

som kräver färre tryckningar för att 

flytta från en meny till nästa.  

Den använder text-till-tal-teknik 

för att läsa upp vägledningar och 

meddelanden, och den har stöd för 

handsfree-samtal från en telefon 

med Bluetooth®. PRO 7150 är särskilt 

snabb vid uträkning av rutter och har 

förinstallerade kartor som täcker större 

och mindre vägar i 45 europeiska 

länder. När den används tillsammans 

med en TomTom LINK 510-enhet kan 

PRO 7150 spela en huvudroll i många 

WORKsmart™-lösningar.

TomTom PRO 9150 

PRO 9150 har alla egenskaperna hos 

PRO 7150 men också en inbyggd 

GSM/GPRS-modul. Det innebär att 

den kan användas självständigt som 

en del av en WORKsmart™-lösning 

(utan en LINK 510) och ta emot 

textmeddelanden, orderinformation, 

platskoordinater osv. direkt från 

TomTom WEBFLEET®. 

TomTom LINK 510   

LINK 510 är en liten enhet som 

är installerad i ett fordon för 

att tillhandahålla en öppen 

tvåvägskommunikationskanal mellan 

kontoret och föraren. Den överför 

också de egna platskoordinaterna så 

att fordonet kan spåras dygnet runt 

via TomTom WEBFLEET®.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ är en smart enhet 

som ansluts till fordonets motor och 

ger driftsledare information i realtid om 

bränsleförbrukningen, RPM (varvtal) 

och växelanvändning för att bistå vid 

initiativ att spara på bränsle och minska 

CO2-utsläppen. Den kan användas 

i många fordons- och motortyper, 

inklusive lätta och tunga lastbilar  

(LGV/HGV).

Remote LINK 
Working Time  Remote 

LINK Working Time-enheten samlar 

in arbetstiden för enskilda personer 

och grupper som färdas i företagets 

fordon. De anställda använder enheten 

för att registrera den tidpunkt de 

börjar arbeta, tar paus och åker hem. 

Informationen överförs till kontoret via 

en LINK 510 och går att komma åt från 

TomTom WEBFLEET®. 

Remote LINK 
Logbook  Remote LINK 

Logbook-enheten samlar in information 

om fordonsanvändning. De anställda 

klickar på en knapp för att registrera 

en resa som privat, pendling eller 

yrkesmässig. Informationen överförs 

till kontoret via LINK 510 och går att 

komma åt från TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET®.connect 

är en öppen arkitekturversion 

av WEBFLEET®. Med den kan du 

använda data från WEBFLEET® i dina 

olika kontorsapplikationer så att 

du kan skapa en integrerad lösning 

för hantering av fordonsparken och 

använda de system som du redan 

har och samtidigt få tillgång till alla 

fördelarna hos TomTom WEBFLEET®.

TomTom LIVE-
tjänster  LIVE-tjänster skickar 

realtids- och reserelevant information 

direkt till en TomTom PRO-enhet, 

inklusive trafikrapporter, placeringar av 

fasta och rörliga kameror, närbelägna 

butiker och företag och lokala 

väderprognoser.
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Låt oss nu få berätta

TomTom är marknadsledande leverantör av trafikledningslösningar för företag. Vi har redan över 15 000 

företagskunder från en rad olika branscher med över 180 000* fordon ute på vägarna. Du kan alltså lita på att vi 

ser till att dina fordon och ditt företag fortsätter rulla. Vi hjälper även kunder med deras slutresultat: de ser oftast 

avkastning på sin investering i TomTom WORKsmart™ inom 6-8 månader eller mindre.

Det är inte bara vi som säger det. Om du vill veta vad våra kunder säger finns ett urval av deras synpunkter 

samlade på vår webbplats. Och om du känner dig redo att tala med de personer som kan öka effektiviteten i 

driften och på så sätt spara dig både tid och pengar från dag ett, hittar du även våra kontaktuppgifter där.

www.tomtom.com/business

*  Mars 2012


