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Storitev analitike sloga vožnje je Webeye uvedel med prvimi. 
Danes Driving Style uporabnikom skoraj 15.000 vozil pomaga 
znižati stroške poslovanja z optimizacijo njihovega načina 
vožnje. Da bi lahko svojim poslovnim partnerjem tudi v 
prihodnosti zagotavljali enake izjemne storitve, smo zaradi 
velikega števila uporabnikov storitev Driving Style nenehno 
razvijajoče se storitve postavili na nove temelje.

ZAKAJ SMO STORITEV PRENOVILI?

PRENOVLJENA STORITEV 
WEBEYE DRIVING STYLE 
DRIVING ANALIZATOR SLOGA 
VOŽNJE!



• Novi driving style svojim uporabnikom nudi običajne funkcije 
v bolj preglednem, sodobnem vmesniku. Pri izbiri funkcij 
pomagajo znane ikone, strukturiranje podatkov po tabelah in 
predstavitev z lahko razumljivimi grafi

• Zmogljivost se izboljša, poizvedovanje po poročilih postane 
hitrejša

• Prikazani so novi podatki: Eco-Roll*, katerega uporaba bistveno 
prispeva k zmanjšanju porabe goriva in je porabi zdaj enostavno 
slediti

• Nova statistika hitrosti
• Algoritem ocenjevanja je izpopolnjen, vrednotenje voznikov 

postane bolj objektivno, zato je njihovo delovanje mogoče 
preveriti in ovrednotiti na podlagi še natančnejših podatkov 

• Nova platforma zagotavlja zanesljivejšo in stabilnejšo osnovo 
za storitev, ki omogoča uporabo  po višjih standardih

*Eco-Roll: Eco-Roll je funkcija, ki omogoča, 
da avtomatizirano krmiljenje vozilo prestavi 
v prosti tek in tako prihrani na gorivu. 

KAJ BOM PRIDOBIL Z UPORABO NOVE STORITVE
DRIVING STYLE? ZAKAJ NAJ STORITEV PREIZKUSIM?
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Vsem našim poslovnim partnerjem, ki so naročenI na storitev analize sloga vožnje, 
dostop do naše nove storitve omogočimo samodejno, seveda brez dodatnega 
plačila.  

Če želite dostopati do nove storitve, pritisnite gumb Prijava na spletnem mestu 
webeye.eu. Do njega lahko dostopate tako, da po vnosu uporabniškega imena in 
gesla kliknete na gumb New Driving Style.

KJE JE NOVA STORITEV DRIVING STYLE DOSEGLJIVA?
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Nova platforma je omogočila dodatn filtriranje in izboljšanje podatkov; 
izpopolnjevanje ocenjevalnega algoritma, vnost sprememb, zaradi katerih 
je  lahko analiza voznikovega načina vožnje še bolj objektivna. Dober primer 
tega je vključitev že omenjenih podatkov Eco-Roll v algoritem ocenjevanja ali 
s čimer se popolnoma očistijo podatki prostega teka. Zaradi zgoraj navedenih  
sprememb lahko v istem obdobju in pri istem vozniku / vozilu, v starem in novem 
sistemu naletite na različne podatke / ocene. Ker sta zanesljivost in objektivnost 
podatkov povečana, priporočamo, da v prihodnosti uporabljate novo storitev, 
ki temelji na podatkih, ki jih zagotavlja Driving Style.

ZAKAJ SE LAHKO ZGODI, DA PRI UPORABI STARE IN NOVE FUNKCIJE 
DRIVING STYLE VIDIM RAZLIČNE PODATKE, ZAKAJ SO SE OCENE 
MOJIH VOZNIKOV SPREMENILE?
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Ker veliko naših poslovnih partnerjev v svoj sistem ocenjevanja 
vključi podatke, ki jih zagotavlja Driving Style, uvedba nove 
storitve prejšnjega vmesnika ne bo takoj ukinila. V kolikor 
želite poročilo primerjati s prejšnjimi vrednostmi, vam še 
naprej ponujamo možnost izvajanja dosedanjih poizvedb 
na vmesniku na podlagi doslej uporabljenih podatkov in 
algoritmov. Seveda priporočamo, da se na nov vmesnik Driving 
Style čim prej preklopite, saj boste z njegovo uporabo pridobili 
kakovostnejšo storitev. Po nekaj mesečnem prehodnem 
obdobju bo stari vmesnik za analizo načina vožnje postopno 
ukinjen. 

ALI LAHKO UPORABLJAM STORITEV, KI SEM JO
UPORABLJAL DO ZDAJ?


