
Εκπαίδευση οδηγού

Επισκεφθείτε μας στοwww.frotcom.com για περισσότερεςπληροφορίες

Τοπιο κοντινόπράγμα στο να είσαι μέσα στο όχημα.

Οπίνακαςεκπαίδευσηςοδηγούσάς επιτρέπειναπαρακολουθείτεστενάτοντρόποοδήγησηςενός
οχήματος, βοηθώνταςεσάςήένανεπαγγελματίαεκπαιδευτήστηνεκπαίδευσηοδηγώνστην
εργασία, σεπραγματικόχρόνο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Ηενότητα εκπαίδευσης οδηγών τηςFrotcom παρέχει
μοναδικές πληροφορίες για ναπαρακολουθείτε πώς
οδηγούνται ταοχήματά σας.

Φανταστείτε να κάθεστε δίπλα-δίπλα με κάθε οδηγό του στόλου
σας. Φανταστείτε να το κάνετε αυτό χωρίς καν ναφύγετε από το
γραφείο. Αυτόακριβώς κάνει για εσάς η ενότηταDriver coaching.

Θαμπορείτε να δείτε, σεπραγματικό χρόνο ήσε οποιαδήποτε
στιγμή στοπαρελθόν, πώςακριβώς οδηγήθηκε κάθε όχημα.

Ταδεδομένα πουσυλλέγονται περιλαμβάνουν* παραμέτρους όπως
γκάζι καιφρένο θέσηπεντάλ, τρέχουσα ταχύτητα, retarder, ροπή, 
ταχύτητα κινητήρα καιπολλές άλλες.

* Ηακριβής λίστα τωνπαραμέτρων εξαρτάται από τη μάρκα και το μοντέλο
του οχήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πλεονεκτήματα

Γνωρίστε λεπτομερώς πώςοδηγούνται ταοχήματα
Ποτέπριν δεν είχατε τόσες πολλέςπληροφορίες σεπραγματικό
χρόνο για τονακριβή τρόπο οδήγησης κάθε οχήματος.

Προσδιορίστε εύκολα πούμπορεί ναβελτιωθεί η οδήγηση
Θαμπορείτε ναπροσδιορίσετε ακριβώς τι μπορεί να είναι λάθος
στο στυλ οδήγησης. Όχι μόνο βάσει στατιστικών, αλλά μεακρίβεια
δευτερολέπτου.

Δείξτε στους οδηγούς σας τιπρέπει ναβελτιώσουν
Θαμπορείτε να τους δείξετε το «βίντεο» του τι ακριβώς συνέβη. 
Την ακριβής στιγμή και το μέρος. 

Βοηθήστε τους άπειρους οδηγούς απόαπόσταση
Έχετε άπειρους οδηγούς; Θαμπορείτε να εντοπίσετε αμέσως τους
λιγότερο έμπειρους και να τους καθοδηγήσετε σε καθημερινή ή
εβδομαδιαία βάση.

Μειώστε τοκόστος και αυξήστε τηνπαραγωγικότητα
Αυξάνοντας την οδηγική απόδοση των οδηγών σας μεσυνεπή τρόπο, 
θαμπορείτε ναμειώσετε το κόστος καυσίμων και συντήρησης του
στόλου σας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τηνπαραγωγικότητα.

Μάθετε τι συνέβη σεπερίπτωση ατυχήματος
Θαμπορείτε να επανεξετάσετε την κατάσταση ελέγχοντας σεπολύ
λεπτομερή βάση (περίπου μίαφορά το δευτερόλεπτο) τους ελιγμούς
οδήγησης τη στιγμή τουατυχήματος.

Εκπαιδεύστε τουςοδηγούς της επιχείρησης σας με το ελάχιστο
κόστος
Ηκαθοδήγηση οδηγών τηςFrotcom είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για
την εκπαίδευση των οδηγών σας και συνεχίσετε να τους βελτιώνετε
χωρίς να χρειάζεται να τους εκπαιδεύετε επί τόπου. Μπορείτε να τους
προπονήσετε όλους χωρίς να χρειάζεστε ακριβά και μηπαραγωγικά
μαθήματα κατάρτισης. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά το
κόστος και τηνπαραγωγικότητα



Πως λειτουργεi

●Δημιουργία συνεδριών καθοδήγησης οδηγού -Μπορείτε να
επιλέξετε οποιαδήποτε διαδρομή, πουέχει εκτελεστεί στο
παρελθόν ήπου εκτελείται ζωντανά. Για αυτές, ηFrotcom σάς
επιτρέπει να δημιουργήσετε τις Συνεδρίες καθοδήγησης οδηγού, 
στις οποίες όλες οιπαράμετροι συγκεντρώνονται και
προετοιμάζονται για οπτικοποίηση.

●Οπτικοποιήστε τις συνεδρίες καθοδήγησης οδηγού -Μόλις
επιλέξετε μιασυνεδρία, θαδείτε τονΠίνακα καθοδήγησης
οδηγού, όπουέχετεπρόσβαση σεπολλά δεδομένα για τη
συγκεκριμένη συνεδρία: θέσεις οχήματος στο χάρτης; θέαστο
δρόμο; κύριεςπαράμετροι σε μιαπαύλα, μαζί μεμέσους όρους και
σύνολα. και γραφήματα μεόλες τιςπαραμέτρους.

●Έλεγχος γραμμής χρόνου –Θαμπορείτε να ελέγχετε τη γραμμή
χρόνου τηςπεριόδου σύνδεσης όπως κάνετε σε οποιοδήποτε βίντεο. 
Αυτό σας επιτρέπει να εστιάσετε σε μιασυγκεκριμένη ενότηταπου
πρέπει να εξετάσετε με επιπλέον λεπτομέρειες.

●Προσαρμοσμένα γραφήματα –Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
δικά σαςπροσαρμοσμένα γραφήματα, με έως και4 μεταβλητές σε
κάθε γράφημα. Αυτό καθιστά πολύ εύκολη την οπτική σύγκριση
πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα (π.χ. ταχύτητα κινητήρα έναντι
ροπής ή ταχύτητα κινητήρα έναντι ταχύτητας).

● Σύγκριση –Δείτεπώςδιαφορετικά οχήματα/οδηγοί εκτέλεσαν την
ίδια διαδρομή. Μεβάση την επιθεώρηση των συνεδριών οδήγησης, 
θαμπορέσετε τελικά να καταλάβετε γιατί άλλοι ξόδεψαν περισσότερα
καύσιμα και άλλοι λιγότερο.

Συσκευές και αξεσουάρ Άλλα σχετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να σας
ενδιαφέρουν

Η ΕΞΥΠΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ.
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• Διαχείριση εργατικού δυναμικού

• Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς

• Παρακολούθηση του χρόνου οδήγησης

• Λήψη ταχογράφου απόαπόσταση

• Διαχείριση καυσίμου

• Προηγμένος πίνακας εργαλείων

• Λήψηδεδομένων σεπραγματικό χρόνοαπό τοόχημα (μέσω της
λειτουργίας παρακολούθησης σεπραγματικό χρόνο τηςFrotcom).

• Εκτενής λίσταπαραμέτρωνπουσυλλέγονται, όπωςηθέση τουπεντάλ
γκαζιού και τουφρένου, ητρέχουσα ταχύτητα, οεπιβραδυντής, ηροπή, 
οιστροφές κινητήρα, τοβάρος και ηεξωτερική θερμοκρασία.

• Καταγραφή περιόδων οδήγησης, βάσει ζωντανώνήπροηγούμενων
ταξιδιών.

• Πολλάδιαθέσιμα εργαλεία για τηνανάλυσηκάθεσυνεδρίας οδήγησης: 
χάρτης, προβολήδρόμου, παύλαμεδιάφορους δείκτες καιπολλαπλά
γραφήματα.
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"Το κόστος των καυσίμων είναι μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες για τους διαχειριστές στόλου. 
Με την αποτελεσματική εκπαίδευση των οδηγών, χρησιμοποιώντας το Frotcom Driver 

Coaching, είχαμε βελτιώσει την κατανάλωση καυσίμου, που σημαίνει ότιπαίρνουμε
περισσότερα καύσιμα για τα χρήματά μας, έχοντας καλύτερη κατανάλωση καυσίμου."

NoéBernardes
Ελεγκτής και Σύμβουλος Ασφαλείας «TAPA» - Serviroad - Portugal

Ηενότητα εκπαίδευση οδηγού ξεκινά συλλέγοντας πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων CANBus (μέσω της υπηρεσίας
εκτεταμένης συλλογής CANBus τηςFrotcom), πέρα απόμια λειτουργία παρακολούθησης δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο (Frotcom 
σεπραγματικό χρόνο παρακολούθηση). Στην ενότητα Εκπαίδευση οδηγού, έχετεπολλά εργαλεία για να εργαστείτε:


