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Как Ви помагаме

Разбирате какво влияние може да има стила на шофиране
върху Вашите текущи разходи на автопарка. Как може да се
уверите, че превозните Ви средства се управляват според
препоръките за шофиране?

Спомощта намодула за стил нашофиране наFrotcom, ще
можеданамалите тези разходи значително. Следете как се
шофират Вашите превозни средства ипомагайте нашофьорите
да подобрят техния стил нашофиране. След времещевидите
резултатите.

Ползи

Намалете разхода на гориво
Средният разход на гориво в автопарк от камиони или ванове
можеда се намали с7% чрез възприемане на подходящ стил
нашофиране.

Намалете разходите
В крайна сметка ще похарчите много по-малко за автопарка си
по отношение на гориво, гуми, поддръжка иискове след
произшествие/застраховки.

Намалете произшествията
Според някои проучвания, отражението върху броя
произшествия едори по-голямо - говори се за намаление от
70%.

Намалете износването
Като избягвате агресивношофиране, Вашите превозни
средства ще са по-защитени отизносване, което означава по-
малко разходи за поддръжка ивреме на престой.

Намалете влиянието си на въглерод
Нена последно място, Frotcom същоможедаВи помогне да
намалите влиянието си на въглерод върху околната среда, като
намалите изминатите километри иподобрите поведението
пришофиране.

Анализ стила на шофиране
Малконеща се отразяват толкована разходите за Вашия автопарк, като стила
нашофиране.

Знанието за начина, по който сешофират Вашите превозни средства, може да подобри стила нашофиране. Това
веднагащедаде отражение внамалените разходи за гориво, вредни емисии, разходи за поддръжка и пътни
произшествия.

Приповечетопревозни средства, които се
предлагатнапазара вмомента, 
разликата в разхода на гориво при
екологичен спрямоагресивен стилна
шофиранеможеданадхвърли30%. Някои
проучвания сочатсъщотака, че средният
разход на гориво вавтопарк откамиони
или вановеможеда сенамали средно с7% 
чрез въвеждане на подходящ стилна
шофиране. Големиикономии!

Чрез анализа на Стил нашофиране наFrotcom ще знаете във
всеки единмомент как се управляват Вашите превозни
средства. Тозимодул контролира резките ускорения и
спирания, работата намясто, а внякои случаи превишаването
на оборотите (RPM) иизползването на круиз контрол.

Вашите шофьорище получат резултат според стила сина
шофиране. Това Ви позволява да обучавате, измервате, 
награждавате инапътствате шофьорите си, за да постигнете
максимални резултати.



Анализ на стила на шофиране

Как работи

Всеки път, когато шофьор ускори или спре рязко, към центъра за
данни на Frotcom се изпраща аларма. Освен това се събира и
информация заработата наавтомобила намясто (твърде много
време свключен двигател ибездвижение).

Инакрая, заповечето камионинапазара (същои занякои
автобусии строителни машини, които позволяватдасе четат
даннизапревозното средство чрез таканаречения CANBus 
стандарт), Frotcom можедаизвличаинформация за
превишаване наоборотите (прекалено високиобороти на
двигателя), температура надвигателя и употребата накруиз
контрол.

След товаFrotcom подреждашофьорите поброяи
времетраенето на тези превишения. Виеможете допълнително
данагласите критериите, като зададете койпоказател с каква
тежест даучаства в крайнатаоценка.

Завсекишофьорипревозно средствоможете дапроверите и
споделите с него подробно всякастойност. Товаще позволина
Васинашофьорите Видаразберат по-добре как се използват
превозните средства, типичните превишения и коинавицина
шофиране трябвада се коригират. 

Чрез коригиране стила нашофиранеще сепостигнат по-добри
резултати вмодула за стил нашофиране наFrotcom. 

Запомнете, че разликатамежду доброшофиране (познатои като
еко-шофиране) иагресивношофиране е значително намаляване
наразходите за гориво, емисиите на вредни газове, 
произшествиятаиподдръжката.

Устройства и аксесоари

Регистратор Умората при шофьора

Стази система евъзможно да получавате известия, когато хардуера засече
Разсейване или Умора пришофьора.

Други свързани функции, които могат да Ви
заинтригуват
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• Управление на работната сила
• Автоматична идентификация на

шофьора
• Обучение на шофьори
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Филио Микаел
Администратор човешки ресурси - TNT Express -Кипър

„Frotcom напълноотговаря на нуждитени за пълен контрол върху нашия автопарк и
ни помага същотака да намалим вредните емисии на автопарка.“

• Табло за управление на автопарка
• Наблюдение на времената за

шофиране
• Управление на горивото

Задамаксимизирате резултатите обучавайте, измервайте, награждавайте
инапътствайте:

1. Обяснете нашофьорите синуждата от по-икономичен ипо-екологичен
стил нашофиране; обяснете имкаквисапредимстватащо сеотнасядо
намаляване наразходите, намаляване навредното влияние върху
околната среда, по-продължително време наексплоатация ипо-малко
произшествия.

2. Информирайтешофьорите си, че стилът имнашофиранещебъде
наблюдаванидокладванчрез Frotcom, сцел да се установят превишения.

3. Научете шофьорите синаеко-шофиране; аковъвВашатафирма нямате
необходимите познания, имамногофирми, които се занимават с
професионалнишофьорски курсове имогат даВипомогнат.

4. Проверявайтемодула наFrotcom седмичноилимесечно и
анализирайте резултатите.

5. Поставете имената нанай-добрите Вишофьори (например, на5-те най-
добри) напочетно табло. Ипомислете за товаданаградите най-
добрия(ите) шофьор(и) снякакванаграда, дори исимволична.

6. Същевременно помагайте нашофьорите снай-лош стилнашофиране, 
като провеждате срещи иимпоказвате точно каквое грешното при тях и
влияниетому върху разхода на гориво, износванетонаавтомобила, 
емисиите навредни газовеирискаот произшествия. Винаги сеопитвайте
даразберете каквисабилипричините за таковашофиране. Все пакне
бихте искалидабъдете несправедливи.

7. Повтаряйте това всякаседмица/месец. Записвайтенапредъка.

ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ
ЗА ВАШАТАФИРМА.

бул. Кукленско шосе 28 Р | 4000 Пловдив, България
тел. 0 700 45 145, +359 32 398 964 

факс: +359 32 539 029 | info@bg.frotcom.com


