NAŠE SLUŽBY DRIVING STYLE
NABÍZEJÍ OPĚT VÍCE!
VYHODNOCOVACÍ SLUŽBA „WEBEYE DRIVING STYLE”
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Nová data
Součástí zpráv se staly nové typy údajů, jako je počet případů
brzdění a použití spojky, standard spotřeby paliva a údaje o

zrychlení. Od této chvíle najdete všechny údaje o stylu jízdy v

aplikaci „Driving Style”, paralelní použití zprávy „Small Driving Style”
nebo „Driving Style” již není nutné!

Pro snadnější používání byly do aplikace „Driving Style” integrovány
zprávy „Small Driving Style” a „Styl jízdy”. V případě předplatného
„Driving Style” zmizel z rozhraní „Small Driving Style” a zpráva
„Driving Style” byla ze zpráv odstraněna.

www.webeye.eu
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Nové funkce přizpůsobení
Nyní si můžete vybrat, zda chcete, aby byla ujetá vzdálenost

vypočtena na základě dat CAN nebo GPS. Je také na vás, zda

chcete, aby vozidlo bylo zohledněno v hodnocení řidičů na základě
doby jízdy nebo ujetých kilometrů.
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Nové prvky na rozhraní pro zlepšení uživatelského zážitku
Mezi nové funkce, které zobrazení trendů nabízí, patří přiblížení

časového intervalu pro podrobnější analýzu důležitých událostí.

Hodnocení vašich řidičů je nyní ještě vizuálně výraznější, přičemž

hvězdičky ukazují hodnocení, aby byl skutečný výkon jasně viditelný.
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Vazba profilu vozidla a vozidla
Chcete-li dále zvýšit objektivitu hodnocení vašich řidičů, můžete
si nyní vybrat profil vozidla pro vaše vozidla z těch, které vytvořil
poskytovatel služeb.

www.webeye.eu

OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE VAZBY
PROFILU VOZIDLA A VOZIDLA
Co jsou profily vozidel?
Při vytváření profilu vozidla se odlišujeme na základě vlastností

značek v profilu. Na základě našich vlastních měření při určování
optimálních hodnot zvažujeme klíčové diagnostické vlastnosti
vozidel, jako jsou:

• optimální, distribuce definovatelná na základě křivky charakteristik
otáčky a točivého momentu

• Eco-Roll definovatelný ze vztahu otáček a rychlosti
• intenzita brzdění

• korekce nebezpečí v důsledku překročení povolené rychlosti
• překračování a zbytečné nečinnosti
• použití tempomatu a retardéru
• použití škrticí klapky

Jaké jsou výhody vazby profilu vozidla na vaše vozidla?
Použití profilů vozidel zajišťuje, že rozdíly mezi typy vozidel ovlivňují
skóre řidičů v menší míře a hodnocení ukazuje výkon řidičů
objektivněji.

www.webeye.eu

Z jakých profilů si mohu vybrat?
Kolektivní profily jsou vytvářeny v systému WebEye Driving Style,

přičemž profil pokrývá nejen jeden model vozidla. Doporučujeme

přiřadit vozidla modelů s vlastnostmi, které jsou nejblíže nastavení
profilu, ke konkrétnímu profilu.

Po spuštění funkce je k dispozici omezený počet profilů, ale neustále
se vytvářejí nové. V nabídce Nápověda ( ? ) v rozhraní Styl jízdy
naleznete přiřazení různých modelů k profilům doporučeným
poskytovatelem služeb.

Kde najdu funkci vazby profilu?
Vazba profilu vozidla a vozidla se automaticky zobrazí každému

dílčímu uživateli stylu jízdy při spuštění funkce. Na domovské stránce
WebEye klikněte na položku menu „Styl jízdy s vazbou profilu” pro
přihlášení do rozhraní Driving Style, kde je kromě všech ostatních
funkcí Driving Style k dispozici také funkce vazby profilu vozidla a

vozidla. Na stránce hlášení vozidla vyberte zamýšlenou registrační
značku a kliknutím na ikonu

otevřete funkci.

Jak mohu nastavit, aby funkce vazby profilu vozidla a vozidla byla
povolena pouze pro konkrétní uživatele?

Stejně jako jinde v systému WebEye můžete zakázat obchodní funkci
konkrétním uživatelům při správě uživatelů nebo skupin uživatelů.

www.webeye.eu

SMALL DRIVING STYLE
Nová podoba zprávy o malém stylu jízdy je k dispozici také našim
zákazníkům, kteří potřebují pouze data a nechtějí využívat výhod,
které nabízí podrobné hodnocení.
• Nová, modernější platforma
• Spouštění reportů se zrychlilo
• Nová uživatelsky přívětivá aplikace namísto aktuálního rozhraní
sestav
• Bylo přidáno několik nových funkcí: od této chvíle můžete spouštět
zprávy nejen podle vozidla, ale také podle řidiče a vozového parku
Od této chvíle není přehled „Styl jízdy” k dispozici mezi přehledy.
Kliknutím na položku nabídky „Small Driving Style” spustíte
aplikaci!

www.webeye.eu

