
Napredna nadzorna plošča
Pridobite vse podatke, ki jih potrebujete za učinkovito vodenje 
podjetja.

Frotcomova napredna nadzorna plošča vam omogoča vpogled v glavne kazalnike uspešnosti
flote s pomočjo obsežnega nabora grafikonov, zemljevidov in meritev.

Frotcom nenehno zbira podatke o uspešnosti 

vaše flote. Zdaj lahko vse te podatke smiselno 

razložite z enim pogledom.

Napredna nadzorna plošča vam daje moč

Poslovne intiligence na dosegu roke in vam 

omogoča, da vidite svoje podatke o floti. 

Prednosti

Izmerite in nadzirajte najpomembnejše kazalnike
Takoj boste lahko vedeli, kako se razvijajo najpomembnejši 
kazalci, tako da jih lahko po potrebi preizkusite in popravite.

Primerjajte porabo goriva vozil
Na hitro si oglejte, katera vozila imajo najboljšo in najslabšo 
porabe goriva, kar vam bo pomagalo izbrati ali oceniti naslednji 
model in znamko vozila.

Izberite in sledite želenim kazalnikom uspešnosti
Izberite med razpoložljivimi nadzornimi ploščami tiste, ki vas 
najbolj zanimajo. Redno jih preverjajte in vzdržujte floto na 
kolesih.

Postavite si cilje in se pomikajte k tem ciljem
Ker je enostavno izmeriti te kazalnike uspešnosti, lahko 
določite cilje za svoj vozni park.

Kako pomagamo

Segment napredene nadzorne plošče pripravi vaše podatke 
o voznem parku na več različnih načinov, kar vam pomaga 
vizualizirati in analizirati uspešnost flote skozi čas.

Imeli boste dostop do številnih analiz, s poudarkom na prihranku 
stroškov, produktivnosti in učinkovitosti.

Videli boste lahko, kako se vaši ključni kazalniki uspešnosti 
razvijajo v času, kar omogoča, da se osredotočite na tiste, ki jih je 
treba izboljšati.

1. Kateri alarmi se pogosteje sprožijo in katera vozila in 
vozniki jih sprožijo?

2. Katera vozila in vozniki porabijo več goriva na prevoženo 
kilometrino?

3. Kakšno je razmerje med oceno vožnje za vsako vozilo / 
voznika in porabo goriva tega vozila?

4. Katera vozila / vozniki imajo več kilometrine in čas vožnje?

5. Katera vozila so predstavljala največje stroške?

6. Kako so se s časom razvijali ti kazalniki?

Frotcomova Napredna nadzorna plošča vam pomaga 
odgovoriti na ta vprašanja:

Za dodatne informacije obiščite www.frotcom.com



Z napredno nadzorno ploščo lahko takoj opazite, kje in kako izboljšati

delovanje flote, in je zelo enostavna za uporabo.

Glavne funkcije

Druge povezane funkcije, ki vas bodo morda zanimale
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• Upravljanje stroškov

• Analiza vedenja med vožnjo

• Upravljanje porabe goriva

• Na voljo je več zavihkov nadzorne plošče za pregled več kazalnikov 
uspešnosti glede uspešnosti vaše flote.

• Enostavno si pgledate in natančno določite kazalnike uspešnosti.

• Kazalniki uspešnosti se osredotočajo na alarme, stroške, čas vožnje, 
porabo goriva, porabo goriva v primerjavi z oceno vožnje, prijave, 
kilometrine in delovno obremenitev.

• Večnaprednih kazalnikov uspešnosti je pogosto dodanih v Napredno 
nadzorno ploščo.

• Pojdite navzdol s klikom na posamezno subjekt (na primer vozilo) in si 
oglejte samo informacije o tem subjektu.

• Frotcomov televizijski program

• Upravljanje Multi-flot

• Spremljanje voznih časov

Obremenitev vaše flote
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Vsi podatki, ki jih je Frotcom zbral o vašem voznem parku, so 
pripravljeni vnaprej, tako da jih lahko analizirate prek 
napredne nadzorne plošče.

Ko so podatki pripravljeni, v meniju Frotcom preprosto 
izberete možnost Napredna nadzorna plošča in nadaljujete do 
kazalnika uspešnosti nadzorne plošče, ki jih želite videti.

Izbirnik vam omogoča premik z enega zavihka na nadzorno 
ploščo. V različnih zavihkih so vidni različni kazalniki 
uspešnosti. 

Na voljo so številni kazalniki uspešnosti in Frotcom pogosto 
dodaja nove, kazalniki uspešnosti so osredotočeni na alarme, 
stroške, čas vožnje, porabo goriva, porabo goriva v 
primerjavi z oceno vožnje, prijave, kilometrine in delovno 
obremenitvijo.

Inside each dashboard tab, you can check the information 
available and use filters and other selection tools to zero in on 
the data you want to examine.

Kako deluje
Ko za svoje podjetje aktivirate možnost Napredna 
nadzorna plošča, bo Frotcom začel klasificirati in 
pripravljati podatke vašega voznega parka, ki jih boste 
vizualizirali in analizirali.

Na vsakem zavihku nadzorne plošče kliknite spremenljivko, da 
jo uporabite kot filter in odstranite prejšnji filter. 

Če na primer kliknete tip alarma, bo armaturna plošča filtrirala 
vse podatke, ki so prikazani za to vrsto alarma. 

Če zdaj kliknete vozilo, bo armaturna plošča pozabila na 
izbrano vrsto alarma in prikazala vse alarme, ki ustrezajo 
izbranemu vozilu.

Držite tipko CTRL, medtem ko kliknete na spremenljivko, da 
jo uporabite kot filter, hkrati pa zadržite prejšnji filter. 

Če na primer kliknete tip alarma, bo armaturna plošča filtrirala 
vse podatke, ki so prikazani za to vrsto alarma. Če zdaj 
pritisnete na vozilo, medtem ko pritisnete tipko CTRL, 
armaturna plošča NE pozabi na izbrano vrsto alarma in bo 
prikazala podatke samo o tem alarmu, ki ustreza izbranemu 
vozilu.

Z drugimi besedami, ko uporabljate CTRL + kombinacijo 
klikov, vrtate informacije, ne da bi preklicali izbiro prejšnjega 
filtra.

S tipko RESET hkrati počistite vse filtre.

INTELIGENTEN
FLEET MANAGEMENT
ZA VAŠE PODJETJE.


