
www.webeye.eu

DRIVING STYLE SZOLGÁLTATÁSAINK 
ISMÉT TÖBBET NYÚJTANAK!

WEBEYE DRIVING STYLE VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELŐ 
SZOLGÁLTATÁS

Új adatok 
A riportok új adatokkal bővültek, mint pl., fékezések, kuplungolások 
száma, fogyasztási norma és gyorsulási adatok.  Ezentúl minden 
vezetési stílus adatot megtalál a Driving Style alkalmazásban, 
nincs szükség a Kis Driving Style vagy a Vezetési stílus riport 
párhuzamos használatára!

Az egyszerűbb használat érdekében a Kis Driving Style és a 
Vezetési stílus riportot a Driving Style-ba olvasztottuk, Driving Style 
előfizetőink esetében a Kis Driving Style a felületről eltűnt, a Vezetési 
stílus riport a riportok közül kikerült.
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Jármű-járműprofil összerendelés   
Járművezetői még objektívabb értékelése érdekében ezentúl 
lehetősége van járműveihez a szolgáltató által megalkotott 
járműprofilok közül választani.

Új használati élményt növelő elemek a felületen  
A megújult trend nézetben többek között lehetősége van egy 
időszakra zoomolni ezáltal részletesebben elemezni egy-egy fontos 
eseményt. Járművezetői értékelése ezentúl még látványosabb, 
csillagok mutatják az értékelést, hogy egyértelműen látszódjon a 
valós teljesítmény.
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Új testreszabhatósági funkciók   
CAN vagy GPS adat alapján szeretné számolni a megtett utat? 
Ezentúl lehetősége van választani. Szabad kezet kap abban is, hogy 
a járművezetők értékelésébe az egyes járművek vezetett idő vagy 
megtett km alapján kerüljenek figyelembe véve. 
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A JÁRMŰ-JÁRMŰPROFIL
ÖSSZERENDELÉSRŐL

Mi az a járműprofil?  
Egy-egy járműprofil megalkotáskor a profilba sorolt gyártmányok 
karakterisztikája alapján differenciálunk. A saját méréseinket alapul 
véve az optimális értékek meghatározása során figyelembe vesszük 
a járművek legfontosabb diagnosztikai jellemzőit, mint például:
• a fordulatszám-nyomaték jelleggörbéje alapján meghatározható 

optimumot, eloszlást
• a fordulatszám és sebesség viszonyából meghatározható 

Eco-Roll-t
• a fékezési intenzitást
• a gyorshajtás által okozott veszélyességi korrekciót
• a túlpörgetés és a felesleges alapjárat használatot
• a tempomat és retarder használatot
• gázpedál használatot

Miért érdemes járműveimhez járműprofilt rendelni?  
A járműprofilok alkalmazásával az egyes járműtípusok 
különbözőségei kevésbé befolyásolják járművezetői pontszámait és 
az értékelés valóban a vezetők objektívabb teljesítményét mutatja.

www.webeye.eu



www.webeye.eu

Milyen profilok közül választhatok?  
A WebEye Driving Style rendszerében gyűjtőprofilok kerülnek 
kialakításra, egy-egy profil nem egy gyártmánytípust fed le. A 
profil beállításaihoz legközelebb álló karakterisztikájú gyártmányok 
járműveit javasoljuk az adott profilhoz rendelni. 
A gyűjtőprofilok a funkció indulásakor limitált számban állnak 
rendelkezésre, megalkotásuk azonban folyamatos. A Driving Style 
felületén a Súgóban ( ? ) találhat segítséget az egyes gyártmányok 
szolgáltató által javasolt besorolásához.

Hol érem el az összerendelő funkciót?  
A jármű-járműprofil összerendelés a funkció indulásakor minden 
Driving Style alfelhasználónál automatikusan megjelenik. A WebEye 
indító felületről a „Driving Style Profil összerendeléssel” menüpontra 
kattintva léphet be arra a Driving Style felületre, ahol minden egyéb 
Driving Style funkció mellett rendelkezésére áll a jármű-járműprofil 
összerendelés funkció is. A jármű riport felületen a kívánt rendszámot 
kiválasztva a          ikonra kattintva érheti el a funkciót. 

Hogyan tudom beállítani, hogy a jármű-járműprofil összerendelés 
funkcióhoz csak meghatározott felhasználók férjenek hozzá?  
A WebEye rendszerben megszokott módon, az alfelhasználók/
alfelhasználói csoportok kezelése során tudja letiltani az üzleti 
funkciót az egyes felhasználóknál. 
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A Vezetési stílus riport tartalmát ezentúl nem a riportok között 
találja. Kattintson a Kis Driving Style menüpontra az alkalmazás 
indításáért! 

• Új modernebb platform

• A riportok lekérdezése gyorsabb

• A korábbi riport felülettel szemben új felhasználóbarát alkalmazás

• Számos új funkcióval bővül: ezentúl nem csak jármű alapon, hanem 

járművezető és flotta alapon is kérhet le riportokat

KIS DRIVING STYLE VEZETÉSI STÍLUS RIPORT
  
A Kis Driving Style és a Vezetési stílus riport is megújult formában áll 
rendelkezésre azon ügyfeleink számára, akiknek továbbra is csak az 
adatokra van szükségük és nem szeretnének élni a részletes értékelés 
által nyújtott előnyök lehetőségével.


