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01 ŽIVÉ MAPY

Dispečer vidí všechna vozidla na jednom
místě

Poloha vozidel se automaticky
aktualizuje každé 2 vteřiny

Stav nádrže je vidět pouze s plnou  
instalací a není přesný jako palivová  
sonda.

Dispečer si může zobrazit všechna  
parkovací místa na mapě a podlelolality  
může vybrat kam pošle řidiče.

Všechny online transakce jsou během  
několika minut viditelné v přehledu  
tankování se všemi údaji, jako je místo  
tankování, cena za jednotku amnožství.
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02 PLÁNOVÁNÍ
Tento modul poskytuje dispečerům  
snadné a efektivní plánování trasy.  
Všechny přepravy lze naplánovat na  
základě parametrů pro jakékoli konkrétní  
vozidlo. Dispečer může definovat  
počáteční / konečný bod a podlepotřeby  
přidat tolik trasových bodů

Každý transport ukazuje ETA  
(odhadovaný čas příjezdu) versus  
plánovaný RTA (požadovaný časpříjezdu)

Používáme reálné parametry pro každé
konkrétní vozidlo

Můžeme spočítat náklady na jakékoliv  
vozidlo nebo přepravu

Aktualizace vozidel na mapě vreálném  
čase



Tento modul poskytuje dispečerům  
snadné a efektivní plánování nové  
přepravy. Všechny přepravy lze  
naplánovat na základě parametrů pro  
jakékoli konkrétní vozidlo. Dispečermůže  
definovat počáteční / konečný bod a  
podle potřeby přidat tolik trasových  
bodů.

Podrobný pohled na každou přepravu s  
časem počátku/konce, délkou zastávek,  
ujetou vzdáleností a průměrnou  
spotřebou paliva.

Nové uživatelské rozhraní s podrobným  
shrnutím dne a období

Dispečer může přiblížit konkrétní místo,
aby viděl čas a přesnou polohu, na které
vozidlo bylo.

Snadná navigace na další podrobnostik  
přehledu paliva nebo výdajů.

03 SLEDOVÁNÍ

Obrázek ulice



DRIVER ⇆ VEHICLE

01/12/20 – 01/18/20

292.7

97,6

Tento modul poskytuje čas  
nečinnosti. Volnoběh je  
nejdůležitějším faktorem ke snížení
nákladů na palivo.
Dispečer jej může použít k filtrování
podle vozidla nebo řidiče.

V rámci reportu může dispečer vidět 
počáteční a koncový čas a umístěnípro  
každou cestu a zkontrolovat délku 
volnoběhu a spotřebu přivolnoběhu.

Majitel může snížit náklady na palivo
zkrácením doby volnoběhu

Ve vozidle definujeme úroveň  
efektivního volnoběhu a hlásímedlouhý  
volnoběh.

Podrobný pohled na každou cestu s  
časem počátku/konce, délkou zastávky,  
ujetou vzdáleností a průměrnou  
spotřebou paliv se zaměřením na  
volnoběh.

04 VOLNOBĚH



05 CAN BUS DATA

30 869 km

Tento modul zobrazuje přesné údaje o  
spotřebě paliva, údaje o rychlosti a  
vzdálenosti.

Dispečer vidí v detailech vozidla přesnou
přesnou vzdálenost počítadla kilometrů
(odometr)

Dispečer vidí v detailu vozidla rychlostv
reálném čase

Dispečer vidí ve spotřebě palivapřesnou  
spotřebu paliva (je-li k dispozici naCAN)

Ukážeme přesnou hodnotu počítadla  
kilometrů (odometr) v detailech vozidlaa  
sledovací tabulce jako další data z CAN.
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06 PRACOVNÍ
DOBA ŘIDIČE

Tento modul se skládá ze zprávy AETR, která  
shrnuje týdenní stav každého řidiče, a údajů  
AETR v detailech vozidla. Zpráva AETR  
zobrazuje denní využití 13 hodin, denní využití  
jízdy 9 hodin a doby odpočinku za den jako  
základní denní hodnoty, které se počítají. U  
řidiče také zobrazujeme stav jízdy každé dva  
týdny.

Dispečer vidí stejná data jako na tachografua
my jej analyzujeme online

Celá zpráva AETR se jménem řidiče a poznávací  
značkou, s níž řídil vozidlo. Dispečer vidítýdenní  
čas jízdy a odpočinku, stejně jako zbývající  
povolený čas. Kromě toho vidí také  
dvoutýdenní čas.
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07 VZDÁLENÉ  
ODEČÍTÁNÍ  

TACHOGRAFU
Tento modul umožňuje dispečerovinebo  
majiteli stahovat vzdáleně tachograf a  
kartu řidiče. Pravidelně se automaticky  
stahuje do systému a kontroluje, zda byl  
úspěšně stažen

Záleží nám na dodržování zákonů;  
paměť tachografu stahujeme  
automaticky kdykoli a kdekoli

Už žádné potíže se zálohováním dat
z tachografu a karet řidiče

Úplná zpráva DTCO se jménem  
řidiče nebo poznávací značkou.  
Může zkontrolovat, zda bylo stažení  
úspěšné, a dostat ho do svého  
počítače. Kromě toho může  
spravovat čtečku firemních karet a  
sledovat jeho stav, pokud je online  
nebo offline



EVA BALÍČKY rekapitulace

EVA START EVA PLUS EVA ULTRA

Aktualizace polohy každé 2 vteřiny

ETA vs RTA

Všechna vozidla viditelná na mapě

Čerpací stanice a parkovací místa

Online zpráva o transakci

Směrování s parametry kamionu

Kalkulačka nákladů na směrování

Přiblížení pro konkrétní místo

Vše jako EVA START

+ CAN Data :

Snižování nákladů s informacemi o volnoběhu

Detailní pohled na všechny přepravy

Přesná vzdálenost dle odometru

Rychlost v reálném čase

Přesná spotřeba paliva

Vše jako EVA PLUS

+ Tacho :

Souhrn zprávy AETR

Dispečer prohlíží data tachografu

Zobrazení týdenního času řízení, doby
odpočinku a zbývajícího povoleného času

Automatické stahování tacho kdykoli a kdekoli


