
Trajnimi i shoferit

Vizito www.frotcom.compër më shumë informata

Gjëja më e afërt për të qenë brenda automjetit

Paneli i stërvitjes së shoferit ju lejon të ndiqni nga afër mënyrën e drejtimit të një automjeti, 
duke ju ndihmuar ju ose një trajner profesionist në trajnimin e shoferëve në punë, në kohë reale

Si ndihmojmë ne

Moduli i stërvitjes së shoferit të Frotcom ofron njohuri
unike për ju për të monitoruar se si po drejtohen automjetet
tuaja.

Imagjinoni të jeni ulur krah për krah me çdo shofer në flotën tuaj. 
Imagjinoni ta bëni këtë pa dalë as nga zyra. Kjo është pikërisht
ajo që bën për ju moduli i stërvitjes së shoferit.

Ju do të jeni në gjendje të shihni, në kohë reale ose në çdo
moment në të kaluarën, se si është drejtuar saktësisht çdo
automjet.

Të dhënat e mbledhura përfshijnë* parametra të tillë si
pozicioni i pedalit të gazit dhe frenimit, marshin aktual, 
ngadalësuesin, çift rrotullues, shpejtësinë e motorit dhe
shumë të tjera..

* Lista e saktë e parametrave varet nga marka dhe modeli i automjetit. Ju 
lutemi na kontaktoni për më shumë informacion.

Benefitet

Njihuni me detaje se si drejtohen automjetet
Asnjëherë më parë nuk keni pasur kaq shumë informacion në
kohë reale për mënyrën e saktë të drejtimit të çdo automjeti .

Identifikoni lehtësisht se ku mund të përmirësohet drejtimi
Ju do të jeni në gjendje të identifikoni saktësisht se çfarë mund të
jetë e gabuar në stilin e drejtimit. Jo thjesht bazuar në statistika, 
por në vëzhgim sekondë pas sekonde.

Tregojuni drejtuesve tuaj se çfarë duhet përmirësuar
Ju do të jeni në gjendje t'u tregoni atyre "videon" e asaj që ka 
ndodhur saktësisht. Momenti dhe vendi i saktë. 

Ndihmoni shoferët e papërvojë nga distanca
Keni shoferë të papërvojë? Ju do të jeni në gjendje të dalloni
menjëherë ata me më pak përvojë dhe t'i stërvitni ato në baza
ditore ose javore.

Mësoni se çfarë ndodhi në rast aksidenti
Ju do të jeni në gjendje të rishikoni situatën duke kontrolluar në një
bazë shumë të detajuar (afërsisht një herë në sekondë) manovrat e 
drejtimit në momentin e aksidentit.

Ulja e kostove dhe rritja e produktivitetit 
Duke rritur performancën e drejtimit të drejtuesve tuaj në një
mënyrë të qëndrueshme, ju do të jeni në gjendje të zvogëloni kostot
e karburantit dhe të mirëmbajtjes së flotës suaj, në të njëjtën kohë
duke përmirësuar produktivitetin.

Trajnoni shoferët në punë me një pjesë të kostos
Stërvitja e shoferëve të Frotcom është një mjet i shkëlqyeshëm për
trajnimin e shoferëve tuaj dhe vazhdoni të përmirësoheni pa pasur
nevojë t'i trajnoni ata në premisë. Ju mund t'i stërvitni të gjithë pa 
pasur nevojë për kurse trajnimi të shtrenjta dhe joproduktive. 
Mendoni se çfarë do të thotë kjo për sa i përket kostove dhe
produktivitetit.



Si punon

● Krijoni sesione të stërvitjes së shoferit - Mund të zgjidhni
çdo rrugë, të ekzekutuar në të kaluarën ose të ekzekutuar
drejtpërdrejt. Për këto, Frotcom ju lejon të krijoni Seancat e 
stërvitjes së shoferit, në të cilat të gjithë parametrat përpilohen
dhe përgatiten për vizualizim.

● Vizualizoni sesionet e stërvitjes së shoferit - Pasi të
zgjidhni një seancë, do të shihni panelin e stërvitjes së shoferit, 
ku keni akses në të dhëna të shumta për atë seancë: pozicionet e 
automjetit në harta; pamje rruge; parametrat kryesorë në një
vizë, së bashku me mesataret dhe totalet; dhe grafikët me të
gjithë parametrat.

● Kontrolli i linjës kohore –Do të jeni në gjendje të kontrolloni
vijën kohore të seancës si në çdo video. Kjo ju lejon të përqendroheni
në një seksion të caktuar që duhet ta shqyrtoni me detaje shtesë.

● Grafikët e personalizuar –Mund të përdorni grafikët tuaj të
personalizuar, me deri në 4 variabla në secilin grafik. Kjo e bën
shumë të lehtë krahasimin vizual të disa parametrave në të njëjtën
kohë (p.sh. shpejtësia e motorit kundrejt çift rrotullues, ose
shpejtësia e motorit kundrejt marsheve).

● Krahaso –Shiko se si automjete/shoferë të ndryshëm kryen të
njëjtën rrugë. Bazuar në inspektimin e seancave të vozitjes, do të
mund të kuptoni më në fund pse disa shpenzuan më shumë
karburant dhe të tjerët më pak.

Karakteristikat kryesore Karakteristika të tjera të ngjashme që mund të keni 
interesim

MENAXHIM
INTELEGJENT I FLOTËS
PËR KOMPANINË TUAJ.
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• Analizat e sjelljes të vozitjes

• Panel i avancuar

• Monitorimi i kohës së ngasjes 

• Shkarko tahografin nga distanca

• Menaxhimi i fuqisë punëtore

• Menaxhimi i karburantit

• Kapja në kohë reale e të dhënave nga automjeti (përmes
modalitetit të gjurmimit në kohë reale të Frotcom).

• Lista e gjerë e parametrave të mbledhur, duke përfshirë pozicionin
e pedalit të gazit dhe frenimit, marshin aktual, ngadalësuesin, çift
rrotullues, shpejtësinë e motorit, peshën dhe temperaturën jashtë.

• Regjistrimi i seancave të vozitjes, bazuar në udhëtimet e 
drejtpërdrejta ose të kaluara.

• Disa mjete të disponueshme për të analizuar çdo seancë drejtimi: 
harta, pamja e rrugës, viza me tregues të ndryshëm dhe grafikë të
shumtë.
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" Shpenzimet e karburantit janë një nga shpenzimet më të mëdha për menaxherët e flotës. Me 
trajnimin efektiv të shoferëve, duke përdorur Frotcom Driver Coaching, ne kishim përmirësuar
konsumin tonë të karburantit, që do të thotë se marrim më shumë karburant për paratë tona, 

duke pasur një konsum më të mirë karburanti."
NoéBernardes

"TAPA" Kontrollues dhe këshilltar sigurie - Serviroad - Portugal

Moduli i stërvitjes së shoferit fillon duke mbledhur shumë lloje të ndryshme të të dhënave CANBus ((përmes shërbimit të Koleksionit
të Zgjeruar të CANBus të Frotcom), në krye të një modaliteti gjurmimi sekondë pas sekonde (Frotcom në kohë reale gjurmimi). Në
modulin Stërvitja e shoferit, ju keni disa mjete për të punuar: 


