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НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА СТИЛ НА 
ШОФИРАНЕ ОТНОВО

ПРЕДЛАГАТ ПОВЕЧЕ! 

УСЛУГА ЗА ОЦЕНКА НА СТИЛА НА ШОФИРАНЕ   
„WEBEYE DRIVING STYLE“

Нови данни

В справките се включват нови видове данни, като например брой случаи 
на използване на спирачки и съединители, стандарти за разхода на 
гориво и данни за скоростта.  Отсега нататък можете да намерите всички 
данни за стила на шофиране в приложението „Стил на шофиране“, като 
паралелното използване на „Малък стил на шофиране“ или на справката 
„Стил на шофиране“ вече не е необходимо!

За да се улесни използването, „Малкият стил на шофиране“ и отчетът „Стил на 
шофиране“ са интегрирани в приложението „Стил на шофиране“. В случай на 
абонамент за „Стил на шофиране“ „Малък стил на шофиране“ се премахва  от 
интерфейса, а отчетът „Стил на шофиране“ е премахнат от справките.
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Нови функции за персонализиране    
Сега можете да изберете дали изминатото разстояние да се изчислява въз 
основа на данни от CAN или GPS. Също така зависи от вас дали искате 
превозното средство да се разглежда при оценката на водачите въз 
основа на изминатото време или изминатите километри. 

Свързване на профила между превозните средства  
За да увеличите още повече обективността на оценката на водачите, сега 
можете да изберете профил на превозното средство от вашите превозни 
средства измежду създадените от доставчика на услуги.

Нови елементи в интерфейса за подобряване на 
потребителското изживяване  
Новите функции, които ви предлага изгледът на тенденциите, 
включват увеличаване на интервала от време, за да анализирате по-
подробно важни събития. Оценката на вашите водачи сега е още по-
визуално изразителна със звезди, показващи оценката, което прави 
действителното представяне ясно видимо.
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ОБВЪРЗВАНЕТО НА 
ПРОФИЛА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Какво представляват профилите на превозните средства?  
Когато създаваме профил на автомобил, правим разграничение 
въз основа на характеристиките на марките в профила. Въз основа 
на собствените ни измервания при определянето на оптималните 
стойности вземаме предвид ключовите диагностични характеристики на 
автомобилите, като например:
• оптимално разпределение, което може да се дефинира въз основа на 

кривата на характеристиките на оборотите и въртящия момент
• Eco-Roll се определя от съотношението между оборотите и скоростта 
• интензивност на спиране
• корекция на опасността поради превишена скорост
• превишаване на оборотите и ненужно използване на празен ход
• използване на круиз контрол и ретардер
• използване на дросела 

Какви са ползите от свързването на профил на превозното 
средство с вашите превозни средства?  
Използването на профили на превозните средства гарантира, че 
разликите между видовете превозни средства влияят в по-малка степен 
върху резултатите на водачите и че оценката показва по-обективно 
представянето на водачите.
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От какви профили мога да избирам?  
В системата WebEye Driving Style се създават колективни профили, като 
един профил обхваща не само един модел автомобил. Препоръчваме 
ви да присвоявате на определен профил автомобилите от моделите с 
характеристики, които са най-близки до настройките на профила. 
При стартиране на функцията са налични ограничен брой профили, но 
непрекъснато се създават нови. Направете справка в менюто Help ( ? ) 
(Помощ) на интерфейса Driving Style (Стил на шофиране) за присвояване на 
различни модели към профили, препоръчани от доставчика на услуги.

Къде мога да намеря функцията за свързване на профили?  
Обвързването на профила на автомобила с профила на автомобила се 
показва автоматично на всеки подпотребител на стила на шофиране при 
стартиране на функцията. На началната страница на WebEye щракнете 
върху елемента от менюто „Driving Style with Profile binding“ (Стил на 
шофиране с обвързване на профил) за влизане в интерфейса Driving 
Style (Стил на шофиране), където функцията  за обвързване на профила 
на превозното средство с профила на превозното средство е достъпна в 
допълнение към всички други функции на Driving Style (Стил на шофиране). 
Изберете предвидения регистрационен номер на страницата с отчета на 
превозното средство и щракнете върху иконата за достъп до функцията 

. 
 
Как мога да настроя функцията за свързване на профил между 
превозни средства да бъде разрешена само за определени 
потребители?  
По същия начин, както навсякъде другаде в системата WebEye, можете 
да забраните бизнес функцията за определени потребители, когато 
управлявате потребители или групи потребители. 
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Отсега нататък отчетът „Стил на шофиране“ не е достъпен сред 
отчетите. Щракнете върху точката от менюто „Малък стил на 
шофиране“, за да стартирате приложението! 

• Нова, по-модерна платформа

• Изпълнението на отчети стана по-бързо

• Ново, удобно за потребителя приложение вместо сегашния интерфейс 

на отчета 

• Добавени са няколко нови функции: от сега нататък можете да изготвяте 

отчети не само по автомобили, но и по водачи и автопаркове.

ДОКЛАД ЗА МАЛЪК СТИЛ НА ШОФИРАНЕ
  
За нашите клиенти, които се нуждаят само от данни и не желаят да се 
възползват от предимствата на подробната оценка, е достъпна и нова 
форма на доклада за малкия стил на шофиране. 


