
www.webeye.eu

NAŠE SLUŽBY DRIVING STYLE 
PONÚKAJÚ OPÄŤ VIAC! 

HODNOTIACA SLUŽBA „WEBEYE DRIVING STYLE“

Nové údaje

Súčasťou správ sa stali nové typy údajov, ako napríklad počet 
prípadov brzdenia a použitia spojky, norma spotreby paliva a údaje 
o zrýchlení. Odteraz nájdete všetky údaje o štýle jazdy v aplikácii 
„Driving Style“, súbežné používanie prehľadu „Small Driving Style“ 
alebo „Štýl jazdy“ už nie je potrebné!

Na uľahčenie používania boli do aplikácie „Driving Style“ 
integrované správy „Small Driving Style“ a „Driving Style“. V prípade 
predplatného „Driving Style“ zmizne z rozhrania „Small Driving Style“ 
a z prehľadov sa odstráni správa „Štýl jazdy“.
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Nové funkcie prispôsobenia  
Teraz si môžete vybrať, či chcete, aby sa prejdená vzdialenosť 
vypočítala na základe údajov CAN alebo GPS. Je tiež na vás, či 
chcete, aby bolo vozidlo zohľadnené v hodnotení vodičov na 
základe najazdeného času alebo najazdených km. 

Väzba profile Vozidlo-Vozidlo   
Aby ste ešte viac zvýšili objektivitu hodnotenia vašich vodičov, 
teraz si môžete vybrať profil vozidla pre svoje vozidlá z profilov 
vytvorených poskytovateľom služieb.

Nové prvky v rozhraní na zlepšenie používateľského zážitku  
Nové funkcie, ktoré vám ponúka zobrazenie trendov, zahŕňajú 
priblíženie časového intervalu, aby ste mohli podrobnejšie 
analyzovať dôležité udalosti. Hodnotenie vašich ovládačov je teraz 
ešte vizuálne výraznejšie, s hviezdičkami zobrazujúcimi hodnotenie, 
aby bol skutočný výkon jasne viditeľný.
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OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA VIAZANIA 
PROFILU VOZIDLA A VOZIDLA 

Čo sú profily vozidiel?  
Pri vytváraní profilu vozidla rozlišujeme na základe vlastností 
značiek v profile. Na základe vlastných meraní pri určovaní 
optimálnych hodnôt zvažujeme kľúčové diagnostické vlastnosti 
vozidiel, ako napr:
• optimálna, distribúcia definovateľná na základe krivky otáčok a 

krútiaceho momentu
• Eco-Roll definovateľný zo vzťahu otáčok a rýchlosti
• intenzita brzdenia
• korekcia nebezpečenstva v dôsledku prekročenia rýchlosti
• nadmerné otáčky a zbytočné nečinné používanie
• použitie tempomatu a retardéra
• použitie plynu

Aké sú výhody viazania profilu vozidla na vaše vozidlá?  
Používanie profilov vozidiel zaisťuje, že rozdiely medzi typmi vozidiel 
ovplyvňujú skóre vodičov v menšej miere a hodnotenie ukazuje výkon 
vodičov objektívnejšie.
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Z akých profilov si môžem vybrať?
  
Kolektívne profily sa vytvárajú v systéme WebEye Driving Style, 
pričom profil nepokrýva len jeden model vozidla. Ku konkrétnemu 
profilu odporúčame priradiť vozidlá modelov s charakteristikami, 
ktoré sú najbližšie k nastaveniam profilu.
Po spustení funkcie je k dispozícii obmedzený počet profilov, no 
priebežne sa vytvárajú nové. Priradenie rôznych modelov k profilom 
odporúčaným poskytovateľom služieb nájdete v ponuke Pomocník
( ? ) v rozhraní štýlu jazdy. 

Kde nájdem funkciu viazania profilu?
  
Pri spustení funkcie sa každému podužívateľovi štýlu jazdy 
automaticky zobrazí prepojenie profilu vozidla a vozidla. Na 
domovskej stránke WebEye kliknite na položku ponuky „Driving Style 
s viazaním na profil” pre prihlásenie do rozhrania štýlu jazdy, kde 
je okrem všetkých ostatných funkcií štýlu jazdy dostupná funkcia 
viazania profilu vozidla a vozidla. Vyberte požadované číslo ŠPZ na 
stránke správy vozidla a kliknite na ikonu  pre prístup k funkcii. 

Ako môžem nastaviť, aby sa funkcia viazania profilu vozidla-
vozidlo povolila iba konkrétnym používateľom?
  
Rovnakým spôsobom ako inde v systéme WebEye môžete zakázať 
obchodnú funkciu pre konkrétnych používateľov pri správe 
používateľov alebo skupín používateľov. 
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Odteraz nie je medzi prehľadmi dostupný prehľad „Štýl jazdy“. 
Kliknutím na položku ponuky „Small Driving Style“ spustíte 
aplikáciu!

• Nová, modernejšia platforma

• Spúšťanie správ sa zrýchlilo

• Nová užívateľsky aplikácia namiesto súčasného rozhrania reportov

• Pribudlo niekoľko nových funkcií: odteraz môžete spúšťať prehľady 

nielen podľa vozidla, ale aj podľa vodiča a vozového parku

SPRÁVA – SMALL DRIVING STYLE
  
Pre našich zákazníkov, ktorí potrebujú iba údaje a nechcú využívať 
výhody, ktoré ponúka podrobné vyhodnotenie, je k dispozícii aj nová 
forma správy o malom štýle jazdy. 


