RADIUM FleetwareWeb
Systém pro správu a monitoring vozového parku

Co vám FleetwareWeb nabízí
Přehledná detailní evidence
Přehledná evidence vozidel, nástaveb, mechanismů, kontejnerů, řidičů, identifikačních čipů a karet či
tankovacích karet. Tabulkové přehledy, možnosti hromadných úprav, bohaté filtrování, jednoduchá práce i
s tisíci položkami. Celá řada základních editovatelných číselníků pro dokonalou konfiguraci systému.
Přehled o spotřebě paliva, importy výkazů tankování, správa tankovacích karet
Spotřeba PHM pod kontrolou. FleetwareWeb
Vám umožní sledovat hladinu PHM v nádrži,
mít detailní přehled o všech tankováních a
náhlých úbytcích paliva, vyhodnotit absolutní
a průměrné spotřeby vozidel, spravovat a
přiřazovat tankovací karty či importovat a
zapisovat nákupy PHM.
Optimalizace činnosti Vašich pracovníků
Mějte své zaměstnance v dohledu i v terénu,
včetně dokladů o místě a času provádění
pracovních činností. Zkoordinujte výjezdy
Vašich pracovníků. Fleetware podporuje
různé formy a druhy identifikace řidičů.

Webový portál FleetwareWeb - Online pohled

Úspora najetých kilometrů
Snižte nájezdy Vašich vozidel. U vozidel
vybavených
systémem
Fleetware
se
prokazatelně výrazně snižuje procento
neproduktivně najetých kilometrů.
Automatické vedení Záznamu o výkonu
vozidla či elektronické knihy jízd
Uspořte čas – nahraďte papír a tužku vedením
elektronického ZVV (či STAZ) nebo knihy jízd.
Fleetware Vám zajistí také podklady pro vyúčtování soukromých km.

Správa systému – Číselníky, účely jízd

Úspora na pojistném
Ušetřete na pojistném díky nadstandardnímu zabezpečení a monitoringu vozidla.
Možnost používání vozidlového terminálu
Zadávání tankování, stavů tachometrů, zakázek či komunikace s dispečerem může být k dispozici přímo ve
vozidle na vozidlové klávesnici s displejem nebo na tabletu či telefonu s OS Android.
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Přednosti našeho řešení
Přehledné a přívětivé uživatelské prostředí
FleetwareWeb i ostatní produkty řady Fleetware jsou optimalizovány pro snadné a rychlé používání.
Kvalitní vozidlový hardware
Vozidlové jednotky mají dlouhou životnost, stejně jako většina periferií jsou vyvíjeny a vyráběny pouze v ČR.
Mapové podklady ČR a Evropy
K dispozici jsou podrobné mapové podklady ČR i Evropy, které jsou pravidelně aktualizovány.
Vizualizace událostí ve vozidle nad mapovým podkladem
FleetwareWeb může vizualizovat i události, např. otevření dveří, nákladového prostoru, čerpání,
zahájení/ukončení činnosti vjezd/výjezd z/do oblasti, činnost v oblasti apod.
Uživatelské oblasti
FleetwareWeb umožňuje uživateli zakreslování důležitých oblastí přímo do mapy.
Modularita
FleetwareWeb je možné využít v kombinaci s většinou výrobků a služeb produktové řady Fleetware.

Vybrané funkčnosti














zabezpečený přenos dat a přístup do webového portálu
jednoduché nastavení a použití, plně automatický provoz
neomezený počet uživatelů a uživatelských rolí v rámci firmy
vizualizace polohy, trasy i událostí ve vozidle v reálném čase i zpětně
automatické vedení knihy jízd a záznamu o výkonu vozidla (STAZ)
zadávání a editace údajů k jízdám a výkonům ve vozidle i v aplikaci
široká škála výstupních reportů, propojení na ERP a účetní systémy
import dat z tankovacích karet, dohled nad spotřebou PHM
možnost využití doplňkového modulu rezervace vozidel
tvorba uživatelských oblastí s definicí jejich vlastností
možnost implementace vlastních mapových podkladů zákazníka
široká škála periferií pro rozšíření funkcí systému
možnost zabezpečení vozidel v security módu

Výrobce
RADIUM s.r.o.
nám. Chuchelských bojovníků 18/1, CZ 15900, Praha 5
T: +420 257 941 337, +420 603 801 852
E: obchod@radium.cz
www.radium.cz

Autorizovaný dealer Slovensko
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