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Zvyšte rentabilitu
svého vozového parku

ZVYŠTE RENTABILITU SVÉHO VOZOVÉHO
PARKU
Renault Trucks vám nabízí Optifleet, řešení pro
správu vozového parku „na klíč“, které budete
mít stále po ruce a díky kterému dosáhnete
snížení provozních nákladů. Využijte možnosti
řízení svých aktivit v reálném čase a mějte své
největší náklady pod kontrolou!

NÁVRATNOST
INVESTICE
DO 3 MĚSÍCŮ

4 MODULY OPTIFLEET
LOKALIZACE
VAŠICH VOZIDEL
V REÁLNÉM ČASE

MAP - LOKALIZACE VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU
 okalizujte svá vozidla v reálném čase: rychlost vozidla,
L
místo, směr, jméno řidiče a stav karty řidiče.
Analyzujte historii tras vašich vozidel.

Všechna vozidla Renault Trucks Euro 6 dálkové,
těžké stavební a stavební DTI 11 & DTI 13
modelové řady jsou již ve výrobě vybavena
přípravou pro tyto systémy. Moduly Map,
Check, Drive a Link mohou být aktivovány bez
dalších nákladů na instalaci vybavení.

 ptimalizujte své trasy a zamezte „parazitním“ najetým
O
kilometrům.

SNÍŽENÍ
SPOTŘEBY
PALIVA

CHECK - Sledování spotřeby vašich vozidel
 ledujte na dálku technická data pro každé vozidlo a řidiče:
S
spotřebu paliva, spotřebu v zelené zóně, poměr času jízdy
ve volnoběhu (v procentech), počet sešlápnutí brzdového
pedálu atd.
 ostávejte výstrahy o výrazných změnách hladiny paliva
D
v nádrži.
Editujte si svou ekologickou bilanci (oxid uhličitý, NOx atd.).

ÚDAJE LZE
STAHOVAT NA
DÁLKU

DRIVE - Dodržujte předpisy
 ledujte v reálném čase dobu jízdy a odpočinku v souladu s
S
předpisy (evropské předpisy 561/2006).
 astavujte si a stahujte na dálku údaje z tachografu a z
N
karty řidiče.

ROČNÍ ÚSPORA
NA JEDNOM
VOZIDLE AŽ 5 000 €

Registrace a aktivace je na 5 měsíců zdarma a
nezavazuje vás k dalšímu využívání služeb.

ADRESU DODÁVKY
LZE ZASLAT
DO VAŠEHO
VESTAVĚNÉHO
NAVIGAČNÍHO
SYSTÉMU

LINK - Doprovázejte své řidiče
Komunikujte pomocí e-mailu s vašimi řidiči.
Zobrazte si čas aktivity a palubní deník vozidla v kabině.

