O SERVIÇO DE ANÁLISE DE
ESTILO DE CONDUÇÃO
WEBEYE DRIVING STYLE FOI
RENOVADO!
PORQUE É QUE RENOVÁMOS O SERVIÇO?

A WebEye foi pioneira no seu serviço de análise de estilo de
condução. O Driving Style ajuda agora os motoristas de quase
15.000 veículos a reduzir o custo dos seus negócios através da
otimizaçao do seu estilo de condução. Para poder no futuro
oferecer o mesmo serviço de excelência aos nossos clientes,
o grande número de utilizadores e a tecnologia em constante
evolução tornaram necessário encontrar novos alicerces
para o serviço Driving Style.

www.webeye.eu

QUE IMPRESSÃO VOU TER AO UTILIZAR O NOVO DRIVING
STYLE E PORQUE É QUE VALE A PENA EXPERIMENTÁ-LO?

• O novo driving style oferece aos utilizadores os recursos habituais numa
interface mais transparente e moderna. A seleção de funções é auxiliada
por ícones bem conhecidos, a estruturação dos dados é ajudada por
tabelas e a apresentação é apoiada por gráficos fáceis de entender
• O desempenho é agora melhor e a consulta dos relatórios mais rápida
• São exibidos novos dados: o Eco-Roll*, cuja utilização contribui
significativamente para reduzir o consumo de combustível, é a partir
de agora fácil de seguir
• Novas estatísticas de velocidade
• O algoritmo de avaliação está agora mais refinado e a avaliação
dos motoristas mais objetiva, pelo que o desempenho dos mesmos
pode ser examinado e avaliado com base em dados ainda mais
exatos
• A nova plataforma fornece ao serviço uma base mais fiável e
estável, o que também permite uma utilização de qualidade
superior

*Eco-Roll: Eco-Roll é uma função
que, ao ser utilizada, coloca o veículo
automaticamente no ralenti, ou seja,
anda e ao mesmo tempo economiza
combustível.
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ONDE POSSO OBTER O NOVO SERVIÇO DRIVING STYLE?

Fornecemos acesso automático ao nosso novo serviço para todos os nossos
clientes que assinem o serviço de análise de estilo de condução, obviamente
sem qualquer obrigação de pagamento adicional.

Pode aceder ao novo serviço da seguinte forma:
1. Se usou o serviço acedendo ao site webeye.eu:
Pode aceder ao novo serviço da maneira habitual, digitando o seu nome de
utilizador e a palavra-passe no site webeye.eu e clicando no menu de acesso.
Depois do acesso, clique no item de menu „Driving Style NOVO” no item de menu
Driving Style no sistema de menus!
2. Se até agora conseguiu aceder à interface não através do site central webeye.
eu, mas sim usando um link Driving Style separado (drivingstyle.webeye.eu ou
daf-drivingstyle.webeye.eu):
O método de acesso foi simplificado para si. De acordo com o acesso ao serviço
básico, apresentamos o serviço “Driving Style NOVO” na opção do menu de
login do site webeye.eu. Para usá-lo, não precisará de um nome de utilizador e
palavra-passe Driving Style separados, podendo simplesmente digitar o nome
de utilizador e a palavra-passe que usa para aceder ao Monitor e clicando em
“Driving Style NOVO” para navegar até à nova interface.
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PORQUE É QUE PODE ACONTECER EU ESTAR A VER DADOS
DIFERENTES AO USAR O ANTIGO E O NOVO SERVIÇO DRIVING
STYLE, E PORQUE É QUE FORAM ALTERADAS AS AVALIAÇÕES DOS
MEUS MOTORISTAS?

A nova plataforma oferece a possibilidade de filtrar e determinar os dados com
maior exatidão, de ajustar o algoritmo de avaliação, e de fazer modificações
que podem tornar a análise do estilo de condução dos motoristas ainda mais
objetiva. Um bom exemplo disso é a inclusão dos já mencionados dados EcoRoll no algoritmo de avaliação, apagando completamente os dados de ralenti.
Como resultado das modificações mencionadas, pode encontrar diferenças
de dados/avaliações entre o sistema antigo e o novo para o mesmo período
e motorista/veículo. Uma vez que aumentaram a fiabilidade e objetividade
dos dados, vale a pena utilizar de futuro o novo serviço, com base nos dados
fornecidos pelo novo Driving Style.
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NEM SEQUER POSSO USAR O SERVIÇO QUE UTILIZEI
ATÉ AGORA?

Uma vez que muitos dos nossos clientes integram os dados
fornecidos pelo Driving Style no seu sistema de avaliação,
a introdução do novo serviço não elimina imediatamente
a interface anterior. Continuamos a oferecer a capacidade
de executar consultas na interface tal como até agora, com
base nos dados e algoritmos até aqui usados, caso precise
de comparar um relatório com valores anteriores. No entanto,
vale a pena mudar para a nova interface do Driving Style o
mais rapidamente possível, uma vez que esta oferece um
serviço de qualidade superior. A antiga interface de análise
de estilo de condução Driving Style será eliminada no futuro
depois dum período de transição de alguns meses.
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