
Driver App
Vključite svoje voznike v svoje podjetje in izboljšajte varnost voznikov.

Dobrih voznikov je malo, s prevelikim povpraševanjem v transportu. Zato je skrb za njih pomembna. Še
več, povezovanje le-teh z vašimi poslovnimi cilji vam pomaga povečati učinkovitost flote.

Vaši vozniki so zelo pomemben del vašega podjetja. Pošteno 

je le, da imajo nekatere rešitve za upravljanje flote.

Aplikacija Driver App daje vašim voznikom podatke o 

vsakem potovanju, vključno z oceno vožnje.

Prednosti
Izboljšajte varnost svojih voznikov
Vozniki bodo imeli neposreden dostop do lastne zgodovine in 
izvedbe potovanj. Takoj bodo videli, kdaj in kako je mogoče 
izboljšati vožnjo, da se izboljša varnost vožnje in manjša poraba 
goriva.

Varujte podatke
Dostop do informacij je vedno nadzorovan v skladu s politiko 
vašega podjetja. Odločate se, katere možnosti so na voljo in za 
katerega voznika, tako da imate lahko odprte karte in sledite 
streategiji podjetja. Vse je odvisno od vas.

Dinamično podajanje informacij
Informacije o vsakem potovanju so voznikom na voljo kmalu 
po koncu potovanja. Takoj po koncu potovanja je pravi 
trenutek, da lahko vozniki preverijo aplikacijo. 

Vključite svoje voznike v cilje vašega podjetja in 
nagradite njihove dosežke
Ni vam več treba čakati do konca meseca, da voznikom izročite  
poročila o oceni vožnje s priporočenimi izboljšavami. Z 
aplikacijo Driver App bodo imeli vozniki skoraj takojšnje 
povratne informacije, vključno s sklopom priporočil, ki 
temeljijo na izboljšanju ocene vožnje.

Kako pomagamo

Aplikacija Driver App vam pomaga obdržati najboljše voznike 
tako, da jih povežete s svojo organizacijo in jim zagotovite 
informacije za njihovo varnost v vožnji.

Z zagotavljanjem teh informacij voznikom bodo imeli popolnoma enake 
podatke, kot jih vidite v pisarni, o poti, ki so jo ubrali, o številu kilometrine 
med potovanjem, porabi goriva in oceni vožnje.

Poleg tega bodo vozniki imeli boljši nadzor nad svojo zasebnostjo. Če 
vaše podjetje dovoljuje uporabo voznega parka za osebna potovanja, 
lahko vozniki določijo, katera potovanja so zasebna. Splošni podatki se 
bodo še naprej zbirali, vendar podrobnih potovanj ne bo (to je zahteva 
GDPR).

1. Kaj lahko storim, da izboljšam varnost vožnje?

2. Ali lahko nadzorujem svojo zasebnost?

3. Kako se sčasoma spreminja moja varnost 
vožnje?

4. Kakašna je povprečna poraba goriva pri mojih 
potovanjih? In kako se lahko izboljša?

5. Koliko kilometrov  sem prevozil?

6. Kolikšen je bil skupni čas vožnje?

Aplikacija Frotcom Driver App pomaga 
voznikom odgovoriti na naslednja vprašanja:

Za dodatne informacije obiščite www.frotcom.com



Aplikacija Driver App je najbolj kul stvar, ki jo imam v telefonu.

Vedno pazim na svojo oceno vožnje!

Glavne funkcije

Druge povezane funkcije, ki vas bodo morda zanimale
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• Samodejno prepoznavanje voznika

• Analiza vedenja med vožnjo

• Upravljanje porabe goriva

• Informacije o izvedenih poti:

• Poti in razdalje

• Začetni in končni čas poti, trajanje

• Čas vožnje, čas zaustavitve in čas prostega teka

• Povprečna in največja hitrost

• Najvišji obrati motorja

• Poraba goriva (če je na voljo)

• Ustvarite mesto v Frotcomu glede na vašo trenutno lokacijo

• Časi vožnje, redni in skrajšani dnevni čas počitka, počitek in amplituda (na osnovi ES 561)

• Rezultat ocene vožnje

• Vklop / izklop privat poti

• Pogovori – možnost, da vozniki komunicirajo s pisarno in drugimi vozniki.

• Upravljanje delovne sile

• Integrirana navigacija

• Spremljanje voznih časov
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Najprej morate v Administraciji nastaviti, kateremu vozniku želite dati dostop 
in do funkcij, ki bodo na voljo (poti, ocena vožnje in / ali način zasebnosti).

Aplikacija Driver App je na voljo za prenos v Googlovi trgovini Play. Vozniki ga 
morajo prenesti na svoje telefone.

Nato bodo vozniki na svoje pametne telefone Android prejeli SMS z začetnim 
uporabniškim imenom in kodo, ki jo bodo prvič uporabili za registracijo. Po tem 
bodo vozniki sami določili svoja gesla.

Aplikacija je pravzaprav precej preprosta in enostavna za uporabo. Ko bo na 
voljo, bo samodejno zbral podatke iz Frotcomovega podatkovnega centra in jih 
dal na voljo prek lepega nabora zemljevidov, grafikonov in seznamov.

Opomba: aplikacija driver App zahteva uporabo mobilnih podatkov. Čeprav je 
poraba nizka, poskrbite, da vozniki uporabljajo podatkovni načrt podjetja ali pa so 
obveščeni o morebitnih dodatnih stroških s komunikacijo.

Kako deluje

Ko se vaše podjetje odloči, da bo aplikacijo Frotcom Driver App na voljo 
svojim voznikom, je dejansko precej preprosto.

INTELIGENTEN
FLEET MANAGEMENT
ZA VAŠE PODJETJE.

• Besedilno komuniciranje z vozniki


