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WebEye a avut un rol de pionier în introducerea serviciului de 
analiză a stilului de condus. Driving Style asistă deja aproape 15 
mii de conducători auto în scopul de a contribui la diminuarea 
cheltuielilor companiei lor prin optimizarea stilului de condus.  
Pentru a putea oferi și în viitor servicii de calitate deosebită 
Clienților noștri, datorită numărului mare de utilizatori și al 
tehnologiei în dezvoltare continuă, este necesar să punem pe 
noi temelii serviciul Driving Style.

DE CE AM ÎNNOIT SERVICIUL?

ÎMPREUNĂ CU CLIENȚII NOȘTRI,
PRIN REÎNNOIREA SERVICIULULUI WEBEYE 
DRIVING STYLE, DUCEM ANALIZA STILULUI DE 
CONDUS LA UN ALT NIVEL!



• Noul driving style asigură utilizatorilor săi funcțiile deja cunoscute, 
pe o interfață mai clară și mai modernă. Selectarea funcțiilor 
este asistată de pictograme bine-cunoscute, structurarea 
datelor de tabele, iar prezentarea acestora, de grafice ușor de 
interpretat

• Performanța crește, iar descărcarea rapoartelor devine mai 
rapidă

• Se afișează noi date: Eco-Roll*, utilizarea acestora contribuind 
semnificativ la diminuarea cantității de combustibil folosit, 
acesta putând fi urmărit cu ușurință

• Noi statistici de viteză
• Algoritm de evaluare mai rafinat, evaluarea conducătorilor auto 

devine mai obiectivă, astfel performanța lor poate fi analizată și 
evaluată pe baza unor date mai exacte 

• Noua platformă asigură o bază mai sigură, mai fiabilă serviciilor, 
oferindu-vă și dvs. O calitate mai ridicată a utilizării

*Eco-Roll: La utilizarea funcției Eco-Roll, 
automatica de control pune în neutru vehiculul, 
adică acesta rulează și economisește 
combustibil. 

CE EXPERIENȚĂ VOI AVEA LA UTILIZAREA NOULUI
DRIVING STYLE, DE CE MERITĂ SĂ ÎL TESTEZ?
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Fiecărui Client al nostru, care este abonat la serviciile de analiză a stilului de 
condus, îi asigurăm acces automat la serviciul nostru nou, desigur, fără obligații 
de plată adiționale.

Puteți accesa noile servicii în modul următor:  
1. Dacă până acum ați utilizat serviciile accesând site-ul webeye.eu: 
Puteți accesa noile servicii în modul obișnuit, prin tastarea numelui de utilizator și 
parolei pe site-ul webeye.eu, făcând click pe meniul login.  După logare, în meniu, 
la punctul de meniu Driving Style, faceți click pe punctul de meniu „Driving Style 
NOU”! 
2. Dacă până acum nu ați accesat interfața prin site-ul central Webeye.eu, ci 
folosind un link separat Driving Style (drivingstyle.webeye.eu sau daf-drivingstyle.
webeye.eu):
Atunci pentru Dvs. modul de acces a devenit mai simplu. Conform accesului 
la serviciile de bază, pe site-ul webeye.eu, la punctul de meniu login, am afișat 
serviciul „Driving Style NOU”. Pentru utilizarea acestuia nu veți avea nevoie de 
nume de utilizator și parolă Driving Style separate, tastați pur și simplu numele 
de utilizator și parola Dvs, pe care le utilizați la logarea în Monitor, și faceți click pe  
punctul de meniu „Driving Style NOU”, care vă va naviga pe noua interfață. 

UNDE POT ACCESA SERVICIILE NOI DRIVING STYLE?
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Noua platformă asigură posibilitatea unor filtrări și precizări suplimentare a 
datelor, rafinării algoritmului de evaluare, precum și a efectuării unor modificări 
care pot face mai obiectivă analiza stilului de condus a conducătorilor auto. Un 
exemplu bun este includerea datelor Eco-Roll în algoritmul de evaluare, astfel 
separarea totală a datelor de relanti. Ca urmare a modificărilor de mai sus, 
se poate întâmpla să găsiți date/evaluări diferite  pentru aceeași perioadă și 
același conducător auto/vehicul în sistemul vechi și cel nou. Având în vedere 
creșterea fiabilității și obiectivității datelor, în viitor merită să folosiți noul serviciu, 
deci să luați în considerare datele furnizate de noul Driving Style. 

DE CE SE POATE ÎNTÂMPLA SĂ VĂD DATE DIFERITE CÂND UTILIZEZ 
DRIVING STYLE VECHI ȘI CEL NOU, DE CE S-A SCHIMBAT
EVALUAREA CONDUCĂTORILOR MEI AUTO?
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Având în vedere că mulți dintre clienții noștri includ datele 
furnizate de Driving Style în sistemul lor de evaluare, la 
introducerea noului serviciu nu încetează imediat interfața 
anterioară. Vă asigurăm și pe mai departe posibilitatea de 
a  efectua interogări de date pe baza datelor și algoritmilor 
folosite până acum, pe interfața de până acum, în cazul în 
care aveți nevoie să comparați un raport cu valorile anterioare. 
Merită însă să treceți cât mai repede la noua interfață Driving 
Style, deoarece prin utilizarea acesteia, aveți acces la servicii 
de calitate mai înaltă. Interfața veche de analiză a stilului de 
condus Driving Style va înceta în viitor, după o perioadă de 
tranziție de câteva luni.  

NICI NU VOI MAI PUTEA FOLOSI SERVICIUL DE
PÂNĂ ACUM?


