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Webeye като пионер е въвел своята услуга за анализ на стила 
на шофиране. Днес Driving Style помага на близо 15 хиляди 
шофьора да допринесат за намаляване на разходите на 
предприятието с оптимизация на стила си на шофиране. За да 
можем да продължим да предоставяме висококачествени услуги 
на същото ниво, големият брой на потребителите и непрекъснато 
развиващата се технология наложиха да поставим услугата 
Driving Style на нова основа.

ЗАЩО СМЕ ОБНОВИЛИ УСЛУГАТА?

ОБНОВЕНА Е УСЛУГАТА 
ЗА АНАЛИЗ НА СТИЛА 
НА ШОФИРАНЕ WEBEYE 
DRIVING STYLE!



• Новият driving style предоставя обичайните функции на 
потребителите на по-прозрачен, по-съвременен интерфейс. 
Избирането на функциите се подпомага от добре познатите 
икони, структурирането на данните – от таблици, а представянето 
– от лесно разбираеми  графики

• Ефективността се подобрява, извличането на отчети става по-бързо
• Предлага се нова функция: Eco-Roll*, използването на която 

допринася значително за намаляване на разхода на гориво, 
използването й оттук нататък става лесно за следване

• Нова статистика за скоростта
• Алгоритъмът за оценка се усъвършенства, оценката на шофьорите 

става по-обективна, по този начин ефективността им може да се 
разглежда и оценява въз основа на още по-точни данни

• Новата платформа предоставя по-надеждна, по-стабилна основа 
за услугата, която ви осигурява по-пълноценно използване

*Eco-Roll: Eco-Roll е функция, при използването на 
която автоматиката на управление превключва 
превозното средство на режим празен ход, 
движейки се по инерция, и така спестява гориво.

КАКВО ЩЕ ВИДЯ КАТО ИЗПОЛЗВАМ НОВИЯ DRIVING
STYLE, ЗАЩО СИ СТРУВА ДА ГО ПРОБВАМ?
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На всички наши Клиенти, които се абонират за услугата за анализ на стила на 
шофиране, осигуряваме автоматичен достъп до новата ни услуга, естествено без 
задължение за допълнително плащане. 

Новата услуга е достъпна по следния начин: 
1. Ако досега сте използвали услугата, влизайки в уебсайта webeye.eu:
Новата услуга ще Ви бъде достъпна по обичайния начин, въвеждайки потребителското 
име и паролата на уебсайт webeye.eu и кликвайки върху бутона „login“. След 
влизането в главното меню кликнете върху раздел  „Driving Style НОВ” под раздел 
Driving Style! 
2. Ако досега не сте влизали в интерфейса чрез главната интернет страница 
Webeye.eu, а използвайки отделен линк на Driving Style (drivingstyle.webeye.eu или 
daf-drivingstyle.webeye.eu):
Достъпът за Вас е опростен. Съгласно достъпа до основната услуга на уебсайт 
webeye.eu, при бутона „login“ ще видите услугата „Driving Style НОВ”. За използването 
му няма да имате нужда от отделно потребителско име и парола за Driving Style, 
просто въведете потребителското ви име и паролата, които използвате за влизане 
в Монитора и кликнете върху раздел „Driving Style НОВ”, който Ви препраща на 
новия интерфейс. 

 

КЪДЕ Е ДОСТЪПНА УСЛУГАТА НОВИЯ DRIVING STYLE?
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Новата платформа е дала възможност за допълнително филтриране и уточняване 
на данните; за усъвършенстване на алгоритъма за оценка, за въвеждане на 
промени, които могат да направят анализа на стила на шофиране на водачите 
още по-обективен. Добър пример за това, наред с други неща, е вече споменатото 
въвеждане на данни Eco-Roll в алгоритъма и по този начин пълното прецизиране 
на данните за празния ход. Вследствие на горните промени е възможно в старата 
и новата система да видите различни данни/оценки за същия период и шофьор/
превозно средство. Тъй като надеждността и обективността на данните са 
повишени, в бъдеще си заслужава да се използва новата услуга, да се прилагат 
данните, предоставени от новия Driving Style.

КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА ВИДЯ РАЗЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА СТАРАТА И НОВАТА УСЛУГА DRIVING STYLE, ЗАЩО Е ПРОМЕНЕНА 
ОЦЕНКАТА НА ШОФЬОРИТЕ МИ?
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С въвеждането на новата услуга няма да бъде спрян веднага 
предишният интерфейс, тъй като много от нашите клиенти 
интегрират данните, предоставени от Driving Style, в системата 
си за оценяване. Ще продължим да предоставяме възможност 
да извършите търсене на досегашния интерфейс в съответствие 
с досега използваните данни и алгоритми, когато Ви е 
необходимо да сравните даден отчет с предишни стойности. 
Заслужава си обаче да преминете в най-скоро време на новия 
интерфейс Driving Style, тъй като с използването му ще Ви бъдат 
предоставени услуги с по-високо качество. След няколкомесечен 
преходен период старият интерфейс Driving Style за анализ на 
стила на шофиране ще бъде спрян. 

НЯМА ЛИ ДА МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ ВЕЧЕ УСЛУГАТА,
ИЗПОЛЗВАНА ДОСЕГА?


