НАШІ ПОСЛУГИ СТИЛЮ ЇЗДИ
ПРОПОНУЮТЬ ВІДТЕПЕР ЩЕ
БІЛЬШЕ!
ПОСЛУГА ОЦІНКИ «СТИЛЬ ЇЗДИ WEBEYE»
1

Нові дані
Оновлений тип даних став частиною звітів, як-от кількість використання
гальмування та зчеплення, дані про норми витрати палива та прискорення.
Відтепер Ви можете знайти всі ці дані в додатку «Стиль їзди», а
паралельне використання «Манери водіння» або звіту «Стиль їзди» більше
не є необхідним!
Щоб спростити користування, «Манера водіння» та звіт «Стиль їзди»
інтегровано в додаток «Стиль їзди». Якщо у Вас налаштована опція «Стиль їзди»,
то з інтерфейсу пропаде «Манера водіння, а звіт «Стиль їзди» буде видалено з
переліку звітів.
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2

Нові функції налаштувань
Тепер Ви можете обирати, чи хочете Ви, щоб пройдена відстань
обчислювалася на основі даних CAN або GPS. Також Ви можете обрати,
щоб автомобіль розглядався в оцінці водіїв на основі пройденого
кілометражу або часу проведеного в дорозі.

3

Нові елементи в інтерфейсі для покращення роботи користувача
Нові опції, які пропонує перегляд трендів це масштабування в часовому
інтервалі, щоб детальніше проаналізувати важливі події. Оцінка водіїв
відтепер більш візуально виразна, містить символи зірочок, які показують
рейтинг для більш чіткого відображення фактичної продуктивності.

4

Прив’язка профілю до ТЗ
Щоб підвищити об’єктивність оцінки Ваших водіїв, тепер Ви можете
вибрати профіль транспортного засобу для ваших авто із тих, які створив
постачальник послуг.
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ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ПРО ТЗ – ПРИВ’ЯЗКА
ПРОФІЛЮ ДО ТЗ
Що таке профілі ТЗ?
При створенні профілю транспортного засобу ми беремо до уваги
різницю між основними характеристиками моделей ТЗ у профілі.
Виходячи з власних спостережень, при визначенні оптимальних значень
ми враховуємо ключові діагностичні дані транспортних засобів, такі як:
• оптимальний розподіл, що визначається на основі кривої
характеристик обертів
• Eco-Roll визначається співвідношенням обертів і швидкості
• інтенсивність гальмування
• контроль факторів небезпеки у зв’язку з перевищенням швидкості
• перевищення кількості обертів та зайве використання холостого ходу
• круїз контроль та використання ретардеру
• використання дросельної заслонки

Які переваги при прив’язці профілю ТЗ до Ваших авто?
Використання профілів транспортних засобів гарантує, що відмінності між
типами транспортних засобів меншою мірою впливають на рейтинг водіїв, а
оцінка показує роботу водіїв більш об’єктивно.
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Які профілі я можу обрати?
Групи профілів створюються в системі WebEye Стиль їзди, причому профіль
охоплює не лише одну модель автомобіля. Ми рекомендуємо розподілити
транспортні засоби до профілів тих моделей з характеристиками, які
найближчі до налаштувань певного профілю.
Після запуску функції доступна обмежена кількість профілів, але постійно
створюються нові. Перейдіть до меню «Довідка» ( ? ) в меню інтерфейсу
«Стиль їзди», щоб призначити різні моделі профілям, рекомендованих
постачальником послуг.

Де я можу знайти функцію прив’язки профілю?
Прив’язка профілю ТЗ до авто автоматично відображається кожному
субкористувачу стилю їзди, коли запускається ця функція. На домашній
сторінці WebEye натисніть пункт меню «Стиль їзди з прив’язкою профілю»,
щоб увійти в інтерфейс, де крім всіх інших опцій доступна також і прив’язка
профілю транспортного засобу. Виберіть потрібний реєстраційний номер
, щоб
на сторінці звіту про транспортний засіб і натисніть пункт меню
отримати доступ до даної функції.
Як я можу налаштувати функцію прив’язки профілю
транспортного засобу лише для деяких користувачів?
Так само, як і будь-де в системі WebEye, Ви можете відключити бізнесфункцію для деяких користувачів під час управління користувачами або
групами користувачів.
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ЗВІТ МАНЕРА ВОДІННЯ
Нова форма звіту Манери водіння стала доступною для наших клієнтів, які
потребують лише дані і не бажають користуватися перевагами детальної
оцінки.
• Оновлена, більш вдосконалена платформа
• Швидке завантаження звітів
• Сучасний, простий у користуванні додаток замість поточного інтерфейсу
у формі звіту
• Додано декілька нових функцій: відтепер Ви можете запускати звіти не
лише за транспортним засобом, але й за водієм та автопарком
Відтепер звіт «Стиль їзди» недоступний серед переліку звітів. Натисніть
на пункт меню «Манера водіння», щоб запустити додаток!
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