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A WebEye a magyar piacon úttörőként vezette be Magyar 
Termék Nagydíjas vezetésistílus-elemző szolgáltatását. 
A Driving Style ma már közel 15 ezer jármű vezetőit segíti 
abban, hogy vezetési stílusának optimalizálásával 
hozzájáruljon vállalkozásának költségcsökkentéséhez. Ahhoz, 
hogy Ügyfeleinknek a jövőben is ugyanilyen kiemelkedő 
szolgáltatást tudjunk nyújtani, a felhasználók nagy száma és 
a folyamatosan fejlődő technológia szükségessé tette, hogy a 
Driving Style szolgáltatást új alapokra helyezzük.

MIÉRT ÚJÍTOTTUK MEG A SZOLGÁLTATÁST?

MEGÚJULT A WEBEYE
DRIVING STYLE
VEZETÉSISTÍLUS-ELEMZŐ 
SZOLGÁLTATÁSA!



• Az új Driving Style a megszokott funkciókat biztosítja felhasználói 
számára egy könnyebben átlátható, modernebb felületen. A 
funkciók kiválasztását jól ismert ikonok, az adatok strukturálását 
táblázatok, prezentálását könnyen értelmezhető grafikonok 
segítik

• A teljesítmény javul, a riportok lekérdezése gyorsabbá válik
• Új adat kerül megjelenítésre: az Eco-Roll*, melynek használata 

jelentősen hozzájárul az üzemanyag felhasználás csökkentéséhez, 
használata ezentúl könnyen követhetővé válik

• Új sebesség statisztika
• Az értékelési algoritmus finomodik, a járművezetők értékelése 

objektívabbá válik, így teljesítményük még pontosabb adatok 
alapján vizsgálható és értékelhető

• Az új platform egy megbízhatóbb, stabilabb alapot biztosít a 
szolgáltatásnak, mely Ön számára is egy magasabb színvonalú 
használatot tesz lehetővé

*Eco-Roll: Az Eco-Roll egy olyan funkció, 
melynek használatakor a vezérlő 
automatika üresbe teszi a járművet, azaz 
gurul és így üzemanyagot spórol.

MIT FOGOK TAPASZTALNI AZ ÚJ DRIVING STYLE
HASZNÁLATAKOR, MIÉRT ÉRDEMES KIPRÓBÁLNOM?
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Minden vezetési stíluselemzés szolgáltatásra előfizető Ügyfelünknek 
automatikusan biztosítjuk a hozzáférést új szolgáltatásunkhoz természetesen 
addicionális fizetési kötelezettség nélkül.

Az új szolgáltatás eléréséhez nyomja meg a Login gombot a webeye.eu oldalon. 
Ezt követően a felhasználónév és jelszó begépelése után a New Driving Style 
gombra kattintva érheti el.

HOL ÉREM EL AZ ÚJ DRIVING STYLE SZOLGÁLTATÁST?
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Az új platform lehetőséget biztosított az adatok tovább szűrésére, 
pontosítására; az értékelési algoritmus finomítására, olyan módosítások 
eszközölésére, melyek a járművezetők vezetési stílus elemzését még 
objektívabbá tudják tenni. Jó példa erre többek között a már említett Eco-
Roll adat értékelési algoritmusba történő beemelése, ezáltal az alapjárat 
adat letisztítása. A fenti módosítások következtében történhet az meg, 
hogy azonos időszakra és járművezetőre/járműre más adattal/értékeléssel 
találkozik a régi és az új rendszerben. Mivel az adatok megbízhatósága és 
objektivitása növekedett, érdemes a jövőben az új szolgáltatást használni, 
az új Driving Style által nyújtott adatokat alapul venni. 

MIÉRT FORDULHAT ELŐ, HOGY MÁS ADATOKAT LÁTOK
A RÉGI ÉS AZ ÚJ DRIVING STYLE SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATAKOR,
MIÉRT VÁLTOZOTT JÁRMŰVEZETŐIM ÉRTÉKELÉSE?
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Mivel sok ügyfelünk a Driving Style által nyújtott adatokat 
beépíti az értékelési rendszerébe, az új szolgáltatás 
bevezetésével nem szűnik meg azonnal a korábbi felület. 
Továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy az eddigi 
felületen, az eddig használt adatok és algoritmusok szerint 
lekérdezéseket futtasson amennyiben arra van szüksége, 
hogy egy riportot korábbi értékekhez hasonlítson. Érdemes 
azonban minél hamarabb áttérni az új Driving Style felületre, 
hiszen annak használatával egy magasabb minőségű 
szolgáltatáshoz jut. A régi Driving Style vezetési-stílus elemző 
felület egy néhány hónapos átmeneti időszakot követően a 
jövőben megszüntetésre fog kerülni. 

AZ EDDIG HASZNÁLT SZOLGÁLTATÁST NEM IS
TUDOM MÁR HASZNÁLNI?


