NASZE USŁUGI DRIVING STYLE
OFERUJĄ JESZCZE WIĘCEJ!
USŁUGA OCENY STYLU JAZDY „WEBEYE DRIVING STYLE”
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Nowe dane
W raportach pojawiły się nowe rodzaje danych, takie jak liczba

przypadków hamowania i użycia sprzęgła, norma zużycia paliwa
oraz dane dotyczące przyspieszenia. Od teraz wszystkie dane

dotyczące stylu jazdy można znaleźć w aplikacji „Styl jazdy”, a

równoległe korzystanie z „Małego stylu jazdy” lub raportu „Styl
jazdy” nie jest już konieczne!

Aby ułatwić korzystanie z aplikacji „Driving Style”, „Small Driving
Style” i raport „Styl jazdy” zostały zintegrowane w aplikacji „Driving
Style”. W przypadku subskrypcji „Driving Style” „Small Driving Style”
zniknął z interfejsu, a raport „Styl jazdy” został usunięty z raportów.

www.webeye.eu
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Nowe funkcje dostosowywania
Teraz możesz wybrać, czy odległość do przejechania ma być

obliczana na podstawie danych CAN czy GPS. Od Ciebie zależy

również, czy pojazd ma być uwzględniany w ocenie kierowców na
podstawie czasu jazdy czy przejechanych kilometrów.
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Nowe elementy interfejsu zwiększające wygodę użytkownika
Nowe funkcje w widoku trendów obejmują powiększanie przedziału
czasowego w celu bardziej szczegółowej analizy ważnych zdarzeń.
Ocena kierowców jest teraz jeszcze bardziej wyrazista wizualnie,

a gwiazdki przy ocenie pozwalają wyraźnie zobaczyć rzeczywiste
wyniki.
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Wiązanie profilu pojazdu z profilem pojazdu
Aby jeszcze bardziej zwiększyć obiektywność oceny kierowców,

możesz teraz wybrać profil pojazdu dla swoich pojazdów spośród
tych, które zostały utworzone przez usługodawcę.

www.webeye.eu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WIĄZANIA
PROFILU POJAZD-POJAZD
Czym są profile pojazdów?
Tworząc profil pojazdu, dokonujemy rozróżnienia na podstawie

cech marek znajdujących się w profilu. Na podstawie własnych

pomiarów, przy określaniu optymalnych wartości, bierzemy pod
uwagę kluczowe cechy diagnostyczne pojazdów, takie jak:
• optymalny, rozkład definiowalny na podstawie krzywej
charakterystyki obrotów i momentu obrotowego

• Eco-Roll definiowany na podstawie zależności RPM i prędkości
• intensywność hamowania

• korekta zagrożeń spowodowanych nadmierną prędkością

• nadmierna liczba obrotów i niepotrzebne korzystanie z biegu
jałowego

• wykorzystanie tempomatu i retardera
• wykorzystanie przepustnicy

Jakie są korzyści z przypisania profilu pojazdu do Twoich
pojazdów?
Stosowanie profili pojazdów sprawia, że różnice między typami
pojazdów w mniejszym stopniu wpływają na punktację kierowców, a
ocena przedstawia wyniki kierowców w sposób bardziej obiektywny.

www.webeye.eu

Jakie profile mogę wybrać?
Profile zbiorcze są tworzone w systemie WebEye Driving Style, z

profilem obejmującym nie tylko jeden model pojazdu. Zalecamy, aby

przypisać pojazdy z modeli o charakterystyce najbardziej zbliżonej do
ustawień profilu do konkretnego profilu.

Po uruchomieniu funkcji dostępna jest ograniczona liczba profili, ale

stale tworzone są nowe. Informacje na temat przypisywania różnych
modeli do profili zalecanych przez usługodawcę można znaleźć w
menu Pomoc ( ? ) w interfejsie Styl jazdy.

Gdzie można znaleźć funkcję przypisywania profili?
Powiązanie profilu pojazd-pojazd jest automatycznie wyświetlane

dla każdego pod użytkownika Stylu Jazdy po uruchomieniu funkcji.
Na stronie głównej WebEye, kliknij na pozycję menu „Styl jazdy z

powiązaniem profili”, aby zalogować się do interfejsu Stylu Jazdy,
gdzie dostępna jest funkcja powiązania profilu pojazd-pojazd,

oprócz wszystkich innych funkcji Stylu Jazdy. Wybierz numer tablicy
rejestracyjnej na stronie raportu pojazdu i kliknij na ikonę
uzyskać dostęp do funkcji.

, aby

Jak mogę ustawić, aby włączyć funkcję powiązania profilu pojazdu
z pojazdem tylko dla określonych użytkowników?

W taki sam sposób jak w innych miejscach systemu WebEye, można
wyłączyć funkcję biznesową dla określonych użytkowników podczas
zarządzania użytkownikami lub grupami użytkowników.

www.webeye.eu

RAPORT DOTYCZĄCY SMALL DRIVING STYLE
Dla naszych klientów, którzy potrzebują tylko danych i nie chcą

czerpać z korzyści, jakie daje szczegółowa ocena, udostępniamy
nową formę raportu „Small Driving Style”.
• Nowa, nowocześniejsza platforma
• Szybsze uruchamianie raportów
• Nowa, przyjazna dla użytkownika aplikacja zamiast
dotychczasowego interfejsu raportów
• Dodano kilka nowych funkcji: od teraz można wykonywać raporty
nie tylko według pojazdów, ale także według kierowców i flot.
Od teraz raport „Styl jazdy” nie jest dostępny wśród raportów.
Kliknij pozycję menu „Small Driving Style”, aby uruchomić
aplikację!

www.webeye.eu

