VDO DRIVE TIME
VDO Drive Time to system zarządzania flotą w czasie rzeczywistym dzięki któremu możesz przeglądać czas
pracy kierowców, pozycję pojazdów i trasy. Wraz z DLD Dalekiego Zasięgu możesz automatycznie pobierać
dane z tachografu zgodnie z wymaganiami prawa i jednocześnie używać profesjonalnego narzędzia do
zarządzania swoimi pojazdami i kierowcami.

Dzięki VDO Drive Time możesz:
•
•
•
•
•
•
•

obserwować czas jazdy, okresy odpoczynku i czas pracy – łatwo i precyzyjnie
poprawić wykorzystanie personelu
uprościć zasady płatności działowi księgowemu
poprawić wykorzystanie pojazdów przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa i kosztów operacyjnych
poprawić planowanie tras
poprawić planowanie przeglądów swoich pojazdów i przedłużyć ich żywotność
zwiększyć bezpieczeństwo drogiego ładunku

Najważniejsze funkcje VDO Drive Time:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

jednoznaczne wykresy aktywności kierowcy przedstawiane na liniach czasu obrazują jak długo twoi
kierowcy mogą jeszcze jechać bez ryzyka naruszenia przepisów prawa
szczegółowe raporty czasu pracy kierowców streszczają podstawowe informacje, które mogą być
eksportowane i użyte jako podstawa dla dalszych czynności w oprogramowaniach księgowych
dzięki śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym zawsze wiesz jaka jest aktualna pozycja twoich
pojazdów. Dodatkowe informacje o pojeździe (identyfikacja kierowcy, informacje o prędkości itp.)
mogą być dostępne po jednym kliknięciu
pokonane drogi mogą być wyświetlane w każdym momencie dzięki czemu otrzymujesz ważne
informacje przydatne przy planowaniu tras w przyszłości
z linią czasu aktywności pojazdu zawsze wiesz jak Twoja flota jest właśnie wykorzystywana (ilość
zatrzymań, czasu postoju itp.)
wybrane zdarzenia mogą być zobrazowane w formie jasnych i przejrzystych raportów
zdefiniowane obszary jazdy i raporty przemieszczeń pomogą ci szybko sprawdzić planowane trasy,
np. kwestie bezpieczeństwa związane z transportem przedmiotów wartościowych
przegląd zużycia paliwa dostarcza istotnych informacji nt. zachowania podczas jazdy w wybranym
okresie czasu – pomaga to zmniejszyć zużycie paliwa
z aplikacjami do urządzeń mobilnych (iPhone, iPad, Android, Blackberry) zawsze wiesz gdzie są twoi
kierowcy i pojazdy, nawet jeżeli sam jesteś w drodze!

Wymagania techniczne:
•
•

DLD Dalekiego Zasięgu z zewnętrznym modułem GPS
Tachograf VDO DTCO w wersji co najmniej 1.3

