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NOVA SOLUÇÃO PARA MOTORISTAS
WEBEYE, DESENVOLVIDA
ESPECIALMENTE PARA MOTORISTAS DE
VEÍCULOS PESADOS!
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Encontra-se disponível no nosso portfólio um novo 
pacote de serviços adicionais: o WebEye Truck Drive Pack, 
desenvolvido especialmente para motoristas de veículos 
pesados.
Na nossa aplicação, todas as funções necessárias 
- incluindo navegação e receção da rota planeada - 
estão disponíveis num mesmo ecrã, num Tablet WebEye 
especialmente projetado para esse fim.
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APLICAÇÃO PARA MOTORISTAS
WEBEYE TRUCK DRIVE

• Todas as funções num mesmo ecrã – De 
fácil compreensão, a interface de utilizador 
elimina a necessidade de alternar entre 
ecrãs enquanto conduz 

• Receção da rota planeada - Capaz de 
receber uma rota planeada no WebEye 
Monitor* e de carregá-la na navegação 
Sygic Professional integrada 

• Comunicação simples e rápida com o 
telefonista e os demais motoristas

• Navegação integrada Sygic Professional 
- Mapa específico e planeamento de rota 
para veículos pesados, POI detalhado e 
exibição de interface de mapa com suporte 
para atualizações regulares e atualizações 
de trânsito em tempo real 

• Visualização do estado detalhado do 
tacógrafo 

• Possibilidade de alterar o número de eixos de 
acordo com a configuração atual do veículo 

*O planeamento e a transmissão de rotas de camiões são efetuados com o nosso produto de planeamento de 
rotas específico para camiões, disponível no WebEye Monitor. Fale com a sua pessoa de contacto para receber 
mais detalhes!

TABLET WEBEYE

• Ferramenta desenvolvids 
especialmente para 
motoristas

• Suporte de gestão 
remota

• Proteção IP67 

• Proteção à prova de 
choque

• Suporte que pode ser 
fechado à chave

• Cartão SIM 
• Acessórios especiais

CONTEÚDO DO WEBEYE TRUCK DRIVE PACK
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Para solicitar o serviço ou obter mais informações sobre o mesmo, fale com a sua 
pessoa de contacto ou entre em contacto connosco AQUI:

WebEye contato
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https://www.webeye.eu/pt-pt/contato

