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V zavedení služby umožňující analýzu stylu řízení byla 
společnost Webeye průkopníkem. Dnes už služba Driving Style 
pomáhá bezmála 15 tisícům řidičů, aby optimalizací stylu 
řízení mohli přispívat ke snížení nákladů své společnosti. K 
tomu, abychom tuto vynikající službu mohli našim zákazníkům 
poskytovat i v budoucnu, jsme museli z důvodu velkého počtu 
uživatelů a neustále se vyvíjející technologie postavit službu 
Driving Style na nové základy.

PROČ JSME SLUŽBU INOVOVALI?

INOVACE SLUŽBY WEBEYE 
DRIVING STYLE PRO 
ANALÝZU STYLU ŘÍZENÍ!



• Nový driving style zajišťuje uživatelům funkce, na které byli až 
dosud zvyklí, v přehlednějším a modernějším rozhraní. Volbu 
funkcí usnadňují dobře známé ikony, zatímco strukturování údajů 
a jejich prezentaci napomáhají tabulky a snadno pochopitelné 
grafy 

• Zlepšuje se výkon a zrychluje se získávání zpráv
• Zobrazuje se nový údaj: Eco-Roll*, jehož použití jednak významně 

přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot, jednak bude 
snadno sledovatelné

• Nové statistiky rychlosti
• Zdokonaluje se vyhodnocovací algoritmus a hodnocení řidičů se 

stává objektivnější, takže lze jejich výkon posuzovat a hodnotit 
na základě ještě přesnějších údajů 

• Nová platforma poskytuje službě spolehlivější a stabilnější 
základ, což vám umožňuje ještě kvalitnější využití 

*Eco-Roll: Eco-Roll je funkce, při jejímž 
použití automatika řízení uvede vozidlo 
do chodu naprázdno, díky čemuž šetří 
pohonné hmoty. 

CO MI NOVÝ DRIVING STYLE NABÍDNE A PROČ STOJÍ
ZA TO HO VYZKOUŠET?
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Všem našim zákazníkům, kteří mají předplacenou službu pro analýzu stylu řízení, 
automaticky zajišťujeme přístup k naší nové službě, samozřejmě bez jakýchkoliv 
dalších poplatků.

Nová služba je Vám dostupná následujícím způsobem: 
1. V případě, že jste službu dosud používali po přihlášení na stránkách
webeye.eu: Nová služba je Vám k dispozici obvyklým způsobem po zadání 
uživatelského jména a hesla na stránkách webeye.eu a kliknutím na tlačítko login. 
Po přihlášení klikněte pod položkou Driving Style v nabídkovém menu na položku 
„Driving Style NOVÝ“! 
2. V případě, že jste dosud nevstupovali do rozhraní prostřednictvím centrálních 
stránek Webeye.eu, ale používali jste pro vstup zvláštní odkaz Driving Style 
(drivingstyle.webeye.eu nebo daf-drivingstyle.webeye.eu):
Způsob přístupu se pro Vás zjednodušil. Stejně jako v případě přístupu k základní 
službě jsme na stránkách webeye.eu umístili u položky login službu „Driving Style 
NOVÝ“. K jejímu využití nebudete potřebovat zvláštní uživatelské jméno a heslo 
pro službu Driving Style, stačí, když jednoduše zadáte své uživatelské jméno a 
heslo, které používáte při vstupu do Monitoru, a klikněte na položku „Driving Style 
NOVÝ“, která Vás nasměruje do nového rozhraní. 

 

KDE A JAK JE NOVÁ SLUŽBA DRIVING STYLE DOSTUPNÁ?
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Nová platforma nabízí možnost dalšího filtrování dat a jejich zpřesnění, 
zdokonalení hodnotícího algoritmu a provedení změn, díky nimž je analýza 
stylu řízení jednotlivých řidičů ještě objektivnější. Dobrým příkladem je mimo 
jiné zahrnutí už zmíněného údaje Eco-Roll do hodnotícího algoritmu, což 
umožňuje získat přesné údaje o volnoběhu. V důsledku výše uvedených změn 
se může stát, že se ve starém a novém systému setkáte s různými údaji nebo 
hodnocením, které se týkají stejného řidiče nebo vozidla ve stejném období. 
Vzhledem ke zvýšení spolehlivosti a objektivity údajů Vám doporučujeme 
používat v budoucnu novou službu a vycházet z údajů poskytovaných novou 
verzí Driving Stylu.

PROČ SE MŮŽE STÁT, ŽE VIDÍM PŘI POUŽITÍ STARÉ A NOVÉ SLUŽBY 
DRIVING STYLE JINÉ ÚDAJE A PROČ SE ZMĚNILO HODNOCENÍ MÝCH 
ŘIDIČŮ?
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Jelikož mnoho našich zákazníků používá ve svých hodnotících 
systémech údaje poskytované službou Driving Style, dřívější 
rozhraní nezaniká hned po zavedení nové služby. Nadále 
zajišťujeme možnost získávat údaje v dosavadním rozhraní 
a podle dosud používaných údajů a algoritmů pro případ, 
že zprávu potřebujete porovnat s dřívějšími hodnotami. 
Doporučujeme Vám však co nejdříve přejít na nové rozhraní 
Driving Style, jehož použitím obdržíte službu vyšší kvality. 
Staré rozhraní pro analýzu stylu řízení Driving Style bude po 
několikaměsíčním přechodném období zrušeno.

ZNAMENÁ TO, ŽE DOSAVADNÍ SLUŽBU UŽ NEBUDU
MOCT POUŽÍVAT?


