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OS NOSSOS SERVIÇOS DE
DRIVING STYLE OFERECEM MAIS!  

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO «WEBEYE DRIVING STYLE» 
(ESTILO DE CONDUÇÃO WEBEYE)

Novos dados

Novos tipos de dados passaram a fazer parte dos relatórios, tais 
como o número de travagem e utilização de embraiagem, padrão 
de consumo de combustível e dados de aceleração. A partir de 
agora, pode encontrar todos os dados de estilo de condução na 
aplicação «Driving Style», a utilização paralela do relatório «Small 
Driving Style» ou «Driving Style» já não é necessária!

Para facilitar a utilização, o relatório «Small Driving Style» e «Estilo 
de Condução» foi integrado na aplicação «Driving Style». No caso 
da subscrição do «Estilo de Condução», o «Small Driving Style» 
desapareceu da interface, e o relatório «Estilo de Condução» foi 
removido dos relatórios.
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Novas funções de personalização     
Agora pode escolher se quer que a distância percorrida seja 
calculada com base em dados CAN ou GPS. Cabe-lhe também 
decidir se pretende que um veículo seja considerado na avaliação 
dos condutores com base no tempo de condução ou km 
percorridos.

Ligação do perfil do veículo  
Para aumentar ainda mais a objetividade da avaliação dos seus 
condutores, agora pode escolher um perfil de veículo para os seus 
veículos de entre os criados pelo prestador de serviços.

Novos elementos na interface para melhorar a experiência do 
utilizador  
As novas características que a vista de tendência lhe oferece 
incluem o zoom num intervalo de tempo para analisar eventos 
importantes mais em detalhe. A avaliação dos seus condutores é 
agora ainda mais expressiva visualmente, com estrelas a mostrar a 
classificação para tornar o desempenho real claramente visível.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A LIGAÇÃO DO 
PERFIL DO VEÍCULO  

O que são perfis de veículos?  
Ao criar um perfil de veículo, diferenciamo-nos com base nas 
características das marcas no perfil. Com base nas nossas próprias 
medições, ao determinar os valores ótimos, consideramos as 
principais características de diagnóstico dos veículos, como por 
exemplo:
• Ótima, distribuição definível com base na curva de características 

RPM-torque
• Eco-Roll definível a partir da relação de RPM e velocidade 
• Intensidade de travagem
• Correção do perigo devido à velocidade
• Elevadas rotações e utilização desnecessária de inatividade
• Uso do cruise control e utilização de retarder
• Utilização do acelerador

Quais são as vantagens de ligar um perfil de veículo aos seus 
veículos?  
A utilização de perfis de veículos assegura que as diferenças entre 
tipos de veículos afetam a pontuação dos condutores em menor 
grau e a avaliação mostra o desempenho dos condutores de forma 
mais objetiva.
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De que perfis posso escolher?  
Os perfis coletivos são criados no sistema WebEye Driving Style, 
com um perfil que abrange não apenas um único modelo de 
veículo. Recomendamos que atribua os veículos dos modelos 
com características mais próximas das definições do perfil a um 
determinado perfil. 
Quando a função é lançada, um número limitado dos perfis está 
disponível, mas novos perfis são continuamente criados. Consulte 
o menu Ajuda ( ? ) na interface Driving Style para a atribuição de 
vários modelos a perfis recomendados pelo prestador de serviços.

Onde posso encontrar a função de ligação do perfil?  
A ligação do perfil do veículo é automaticamente mostrada a cada 
subtilizador do Driving Style quando a função é iniciada. Na página 
inicial do WebEye, clicar no item de menu «Driving Style with Profile 
binding» para iniciar sessão na interface Driving Style, onde a função 
de ligação do perfil do veículo está disponível, para além de todas 
as outras funções Driving Style. Selecione a matrícula pretendida na 
página de relatório do veículo e clique no ícone  para aceder à 
função. 

Como posso definir para ativar a função de ligação do perfil do 
veículo apenas para determinados utilizadores?  
Da mesma forma que em qualquer outra parte do sistema WebEye, 
pode desativar a função de negócio para utilizadores específicos ao 
gerir utilizadores ou grupos de utilizadores.
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De agora em diante, o relatório «Driving Style» não está 
disponível entre os relatórios. Clique no item de menu «Small 
Driving Style» para iniciar a aplicação!

• Plataforma nova e mais moderna

• A execução de relatórios tornou-se mais rápida

• Nova aplicação de fácil utilização em vez da atual interface de 

relatório 

• Várias novas funções foram acrescentadas: a partir de agora, pode 

executar relatórios não só por veículo, mas também por condutor e 

frota

RELATÓRIO SMALL DRIVING STYLE 
  
Uma nova forma do relatório de Small Driving Style também se 
tornou disponível aos nossos clientes que necessitam apenas 
dos dados e não desejam usufruir dos benefícios oferecidos pela 
avaliação detalhada. 


