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RAPORTUL „DRIVING STYLE” ARE
NOI FUNCȚIONALITĂȚI 

WEBEYE DRIVING STYLE SERVICIUL DE EVALUARE A 
STILULUI DE CONDUCERE
Date noi

Începând de acum folosim noi date pentru a genera raporate cât 
mai complexe. Printre altele, folosim numărul de accelerări, frânări 
și de utilizare al ambreiajului, standardul de consum de combustibil. 
Începând de acum puteți găsi toate datele privind stilul de 
condus în aplicația „Driving Style”. Nu mai este necesară utilizarea 
simultană a rapoartelor „Small Driving Style” și „Stil de condus”!

Pentru accesarea rapoartelor „Small Driving Style” și „Stil de 
condus” acestea au fost integrate în aplicația „Driving Style”. În 
cazul abonamentului „Driving Style” raportul „Small Driving Style” a 
dispărut din interfață. Vechiul raport „Stil de condus” a fost eliminat 
din aplicație.
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Noi modalități de personalizare   
Acum puteți alege dacă doriți ca distanța parcursă să fie 
calculată pe baza datelor CAN sau GPS. De asemenea, depinde de 
dumneavoastră dacă doriți ca un vehicul să fie luat în considerare 
în evaluarea conducătorilor auto pe baza timpului condus sau a 
kilometrilor parcurși. 

Asocierea profilului autovehiculului  
Pentru a crește acuratețea datelor de evaluare ai șoferilor 
dumneavoastră am creat o listă cu profiluri de autovehicule. 
Aveți acum posibilitatea să alegeți un profil similar cu vehiculelor 
dumneavoastră.

Elemente noi pe interfață pentru îmbunătățirea experienței 
utilizatorului  
Printre noile caracteristici pe care vi le oferă vizualizarea tendințelor 
se numără mărirea intervalului de timp pentru o analiza cât mai 
detaliată a evenimentele importante. Evaluarea șoferilor este acum 
și mai expresivă din punct de vedere vizual, cu ajutorul stelelor care 
indică ratingul pentru a face clar vizibilă performanța reală.
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DESPRE ASOCIEREA 
PROFILULUI AUTOVEHICULULUI 

Ce este profilul autovehiculului?  
La setarea profilului se vor ține cont de mai multe caracteristici 
specifice.
Pe baza experienței noastre, atunci când determinăm valorile 
optime, luăm în considerare câteva caracteristici esențiale în 
analiza vehiculelor
• turația optimă, setată pe baza curbei caracteristicilor RPM-cuplu
• Eco-Roll setat pe baza relației dintre RPM și turație 
• intensitatea de frânare
• corecția riscului datorat vitezei
• depășirea turației și utilizarea inutilă a ralantiului
• controlul vitezei de croazieră și utilizarea retardatorului
• utilizarea accelerației 

Care sunt avantajele asocierii unui profil de vehicul la vehiculele 
dumneavoastră?  
Utilizarea profilurilor vehiculelor asigură faptul că diferențele dintre 
tipurile de vehicule afectează într-o mai mică măsură punctajul 
șoferilor, iar evaluarea arată mai obiectiv performanțele șoferilor.
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Din ce profiluri pot alege?  
Profilurile colective sunt create în sistemul WebEye Stil de condus. Un 
profil poate acoperi mai multe categori de vehicule. Vă recomandăm 
să atribuiți unui anumit profil vehiculele cu caracteristicile cele mai 
apropiate de profilul setat. 
Momentan este disponibil un număr limitat de profiluri, dar se vor 
adăuga în permanență noi profiluri. Consultați meniul Help ( ? ) 
din interfața Stil de condus pentru atribuirea diferitelor modele la 
profilurile recomandate.

Unde găsesc funcția de asociere a profilurilor?  
Funcția de asociere a profilului autovehiculului este afișată automat 
pentru fiecare subutilizator Stil de condus la pornirea aplicației. Pe 
pagina de pornire WebEye, faceți clic pe elementul de meniu „Driving 
Style with Profile binding” (Stil de conducere cu asocierea profilului) 
pentru conectarea la interfața Driving Style, unde este disponibilă 
funcția de legare a profilului vehicul-vehicul. In plus față de toate 
celelalte funcții Driving Style, selectați numărul de înmatriculare dorit 
pe pagina de raportare a vehiculului și faceți clic pe pictograma 
pentru a accesa funcția. 

Cum pot seta activarea funcției de asociere a profilului vehicul-
vehicul doar pentru anumiți utilizatori?  
La fel ca în alte părți ale sistemului WebEye, puteți dezactiva anumite 
funcționalități pentru unii utilizatori atunci când setați utilizatorii sau 
grupurile de utilizatori.
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De acum încolo, raportul „Stil de condus” nu mai este disponibil 
printre rapoarte. Faceți clic pe elementul de meniu „Small 
Driving Style” pentru a porni aplicația!

• platformă nouă, mai modernă

• rularea rapoartelor a devenit mai rapidă

• nouă aplicație ușor de utilizat în locul interfeței actuale a rapoartelor 

• au fost adăugate mai multe funcții noi: de acum înainte, puteți rula 

rapoarte nu numai în funcție de vehicul, ci și în funcție de șofer și de 

flota

RAPORT PRIVIND STILUL DE CONDUCERE MIC
  
O nouă formă a raportului Small Driving Style a devenit, de 
asemenea, disponibilă pentru clienții noștri care au nevoie doar de 
date și nu doresc să se bucure de avantajele oferite de evaluarea 
detaliată. 


