RADIUM FleetwareOnBoard
Software pro vozidlový terminál s navigací

Co vám FleetwareOnBoard nabízí

Příjem navigačních cílů ze systému FleetwareWeb
Pro rychlé a přesné zadání cíle vaší cesty. Dispečerem zaslaný
navigační cíl se doručí do vozidla a spustí navigační úlohu.
Příjem navigační trasy ze systému FleetwarePlan
Definujte svým posádkám přesný denní navigační plán, včetně
zastávek a detailního vedení trasy. Plány se vytvářejí v aplikaci
FleetwarePlan, která zajišťuje oboustrannou komunikaci a
přenos dat do vozidla. O dosažení jednotlivých zastávek na
trase je dispečer informován.

Detail aplikace FleetwareOnBoard – itinerář trasy

Oboustranná komunikace pomocí textových zpráv
Ušetřete výdaje za komunikaci mezi dispečinkem a řidiči.
Již žádné ztracené zprávy, veškerou komunikaci mějte
bezpečně uloženou v databázi.
Zadávání provozních údajů
Šetříme váš čas. Zadávání tankování, stavů tachometru nebo
motohodin, tonáže a dalších údajů můžete zadávat přímo
v čase a místě vzniku těchto údajů.

Detail aplikace – Textové zprávy

Volba pracovních režimů/statusů
Nahraďte papír a tužku vedením elektronického výkazu
služebních jízd, mějte přehled o přesném místě a času
pracovních činností. Jednotlivé pracovní režimy (jízda,
nakládka, vykládka, čekání, bezpečnostní přestávka, …) budou
moci řidiči volit přímo na dotykovém displeji.

Detail aplikace FleetwareOnBoard – Režimy

Přednosti našeho řešení
Možnost použití na široké paletě HW
FleetwareOnBoard je kompatibilní s OS Android, výběr vhodného HW je tedy velmi široký. S nejvhodnějším
výběrem pro váš autoprovoz vám rádi poradíme.
Kvalitní navigační SW
Úzce spolupracujeme se společností Sygic, osvědčeným výrobcem špičkového navigačního SW.
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Kvalitní mapové podklady
K dispozici jsou mapové podklady od předních světových
dodavatelů (Navteq, TeleAtlas), včetně truck atributů a
emergency módu.
Snadnost používání
Aplikace je optimalizovaná pro snadné ovládání během jízdy.
Modularita

Detail aplikace FleetwareOnBoard – plán trasy

Řešení FleetwareOnBoard je možné integrovat do celé
produktové řady Fleetware.

Vybrané funkčnosti















příjem trasy z FleetwarePlan a navigace vozidla po dané trase na všechny dílčí cíle
příjem navigačního cíle z FleetwareWeb a navigace vozidla na cíl
obousměrná komunikace pomocí textových zpráv v ceně paušálu
archivace textové komunikace
přepínání jízdních režimů
customizace dle potřeb konkrétního zákazníka
zadávání provozních veličin (PHM, tacho, motohodiny, tonáž, posádka, …)
zadávání údajů k jízdám
možnost tlačítka nouze pro přivolání pomoci
jednoduché nastavení a použití
bez nutnosti druhé SIM, používá datový kanál z vozidlové jednotky
používá GPS modul vozidlové jednotky pro synchronní určování polohy
variantně provoz nezávisle na vozidlové jednotce, integrace s GPS systémy 3. stran
určeno pro OS Android
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