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Webeye bola priekopníkom v zavedení služby analýzy v oblasti 
štýlu jazdenia. Dnes už Driving Style pomáha vodičom takmer 
15 000 vozidiel znížiť náklady v prospech ich podnikania, a to 
optimalizáciou ich jazdného štýlu. Aby sme našim Klientom 
mohli v budúcnosti poskytovať rovnaké vynikajúce služby, 
bolo potrebné vďaka veľkému počtu užívateľov a neustále sa 
vyvíjajúcej technológii postaviť službu Driving Style na nové 
základy - na novú úroveň.

PREČO SME INOVOVALI TÚTO SLUŽBU?

MÁME INOVOVANÚ SLUŽBU 
WEBEYE - DRIVING STYLE
NA ANALÝZU ŠTÝLU JAZDENIA!



• Nová služba Driving Style poskytuje užívateľom tie obvyklé 
funkcie v prehľadnejšom a modernejšom rozhraní. Výberu 
funkcií pomáhajú dobre známe ikony, štrukturovanie údajov 
pomôžu tabuľky a prezentácia sa realizuje pomocou ľahko 
zrozumiteľných grafov

• Zlepšuje sa výkon, vyžiadanie reportov sa zrýchľuje
• Dôjde k zobrazeniu nového údaja: Eco-Roll*, jeho používanie 

významne prispieva k znižovaniu spotreby pohonných hmôt, 
použitie bude odteraz možné ľahko sledovať

• Nové štatistiky rýchlosti
• Hodnotiaci algoritmus je vylepšený, hodnotenie vodičov vozidiel 

sa stáva objektívnejším, takže ich výkon je možné preverovať a 
vyhodnocovať na základe ešte presnejších údajov 

• Nová platforma poskytuje spoľahlivejší a stabilnejší základ pre 
službu, čo Vám tiež umožňuje využívať ju na vyššej úrovni

*Eco-Roll: ak sa použije funkcia Eco-Roll, 
riadiaca automatika zaradí prevodovku 
do neutrálu, to znamená, že nechá vozidlo 
rolovať na voľnobeh a šetrí palivo.

ČO BUDEM ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM NOVEJ SLUŽBY
DRIVING STYLE, PREČO SA MI TO OPLATÍ VYSKÚŠAŤ?

www.webeye.eu
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Samozrejme, automaticky poskytujeme prístup k našej novej službe všetkým 
našim klientom, ktorí si predplatia službu analýzy štýlu jazdenia, bez ďalších, 
dodatočných platobných povinností.

Prístup k novej službe získate nasledovne: 
1. Ak ste službu doteraz použili po prihlásení na webovej stránke webeye.eu:
K novej službe sa dostanete obvyklým spôsobom, zadaním svojho užívateľského 
mena a hesla na webovej stránke webeye.eu, kliknutím na menu login. Po 
prihlásení do systému ponúk kliknite na položku menu „Driving Style NOVINKA“ 
pod položkou ponuky Driving Style!
 
2. Ak ste doteraz nemali prístup k rozhraniu cez centrálnu webovú stránku Webeye.
eu, ale pomocou samostatného odkazu Driving Style (drivingstyle.webeye.eu 
alebo daf-drivingstyle.webeye.eu):
Zjednodušila sa Vám metóda prístupu. V súlade s prístupom k základnej službe 
sme u položky menu bodu na webovej stránke webeye.eu zobrazili službu „Driving 
Style NOVINKA“. Ak túto službu chcete používať, nebudete potrebovať samostatné 
užívateľské meno a heslo pre Driving Style, jednoducho zadajte užívateľské meno 
a heslo, ktoré používate na prístup k monitoru, a kliknutím na „Driving Style“ 
budete navigovaný a dostanete sa do nového rozhrania.

 

AKO SA DOSTANEM K NOVEJ SLUŽBE DRIVING STYLE?
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Nová platforma zabezpečila možnosť ďalšieho filtrovania a spresnenia údajov; 
vylepšiť vyhodnocovací algoritmus a vykonať také úpravy, vďaka ktorým 
bude analýza štýlu jazdy vodiča ešte objektívnejšia. Dobrým príkladom toho 
je zahrnutie už spomenutých Eco-Roll údajov do vyhodnocovacieho algoritmu 
alebo  čím sa úplne odstránia údaje voľnobehu. V dôsledku vyššie uvedených 
úprav sa môže stať, že sa stretnete s rozdielnymi údajmi / vyhodnoteniami v 
starom aj v novom systéme pre rovnaké obdobie a pre vodiča / vozidlo. Pretože 
sa zvýšila spoľahlivosť a objektívnosť údajov, oplatí sa v budúcnosti využívať 
novú službu založenú na údajoch poskytnutých novou službou Driving Style.

PREČO SA MÔŽE STAŤ, ŽE PRI POUŽÍVANÍ STAREJ A NOVEJ SLUŽBY 
DRIVING STYLE MÔŽU BYŤ ZOBRAZENÉ ODLIŠNÉ ÚDAJE, PREČO SA 
ZMENILI HODNOTENIA MOJICH VODIČOV?
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Nakoľko mnoho našich Klientov implementuje údaje 
poskytované Driving Style do svojho systému hodnotenia, 
zavedením novej služby nebude zrušené okamžite 
predchádzajúce rozhranie. Naďalej budeme poskytovať 
možnosť na spustenie dotazov na doterajšom rozhraní na 
základe doteraz použitých údajov a algoritmov, ak potrebujete 
jeden report porovnať s predchádzajúcimi hodnotami. Oplatilo 
by sa však čo najskôr prejsť na nové rozhranie Driving Style, veď 
použitím tejto služby môžete získať kvalitnejšie služby. Staré 
rozhranie Driving Style pre analýzu štýlu jazdy bude následne 
potom v budúcnosti po niekoľko mesačnom prechodnom 
období zrušené.

UŽ ANI NEMÔŽEM VYUŽIŤ SLUŽBU, KTORÚ SOM
DOTERAZ POUŽÍVAL?


