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FLEETBOARD 
PARTENERUL TĂU PENTRU 
SOLUŢII DE TELEMATICĂ 
INDIVIDUALIZATE
 
CREȘTEŢI 
PERFORMANŢA FLOTEI

CREȘTEŢI PRODUCTIVITATEA 
ȘI  SIGURANŢA COMPANIEI 
DUMNEAVOASTRĂ.
Doriți să îmbunătățiți competitivitatea și poziția 
companiei dumneavoastră? Căutați un partener pentru 
soluții telematice pentru a vă transforma compania într-
una mai eficientă, mai sigură și, mai ales, mai rentabilă? 
Sunt soluțiile individualizate, consultanța personalizată, 
expertiza de primă clasă și experiența vastă în domeniu 
importante pentru dumneavoastră?

FLEETBOARD ESTE ALEGEREA 
POTRIVITĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.
În calitate de pionier în domeniul telematicii, continuăm 
să oferim clienților noștri soluții de înaltă calitate, 
indiferent de marca și modelul vehiculelor. În calitate 
de subsidiară 100% a Daimler, știm mai multe despre 
industria de transport și logistică decât orice altă 
companie. Serviciile noastre modulare și soluțiile 
noastre complete, dintr-o singură sursă, vă ajută să 
mențineți costurile reduse și să gestionați procesele 
logistice - pentru toate mărcile de camioane și autocare.

Fleetboard a câștigat premiul 
Image Award 2017 și Premiul 
European pentru Sustenabilitate în 
Transporturi 2014.

PE MÂINI BUNE:



LOGISTICĂ 
INTERCONECTATĂ 
VEZI MAI MULT. 
ȘTII MAI MULT. 
OBŢII MAI MULT.

Interconectarea inteligentă și transparența asupra 
vehiculelor, a infrastructurii și a sistemelor de trafic, 
precum și a tuturor datelor despre vehicul, șofer și 
încărcare, oferă avantaje enorme pentru compania 
dumneavoastră. În definitiv furnizarea și evaluarea în 
timp real a datelor ajută la reacția optimă în situația 
concretă și la luarea rapidă a deciziilor corecte.

• Utilizare optimizată a vehiculului
• Consum redus de combustibil
• Disponibilitate crescută a vehiculului

Cu soluțiile Fleetboard, precum Managementul 
Șoferilor, Vehiculelor și Logisticii, puteți obține gradul 
maxim de eficiență cu costuri operaționale minime.
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COSTURI REDUSE.
PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ.
SIGURANŢĂ SPORITĂ.

MANAGEMENTUL ȘOFERULUI
Un lucru este clar: cursa pentru viabilitatea economică va fi câștigată pe șosea. Aici intervine 
rolul șoferilor dumneavoastră. Modulul de Management al Șoferului din cadrul Fleetboard 
vă permite să comunicați mai ușor cu acesta. De asemenea, vă ajută șoferii să adopte un stil 
de conducere mai eficient, permițându-vă să reduceți consumul de combustibil cu până la 
15%. Un stil de conducere preventiv implică și mai puține accidente și amenzi.

MANAGEMENTUL FLOTEI
Vehiculele dumneavoastră ar trebui să fie pe șosea. Aceasta este o parte vitală a afacerii 
dumneavoastră și o parte esențială a operării unei flote. Cu modulul de Management al 
Flotei din cadrul Fleetboard, puteți conta pe o disponibilitate sporită a vehiculelor. Obțineți 
informații despre planificarea întreținerii și vedeți înregistrări detaliate despre călătorii. 
Acest lucru vă ajută să evitați timpii de staționare sau ocolurile inutile și, astfel, să creșteți 
eficiența afacerii dumneavoastră.

MANAGEMENTUL COMENZILOR
Esența Managementului Comenzilor este de a asigura valorificarea maximă a șoferilor 
și a vehiculelor. Planificarea eficientă a transportului și procesarea comenzilor conduc 
la satisfacerea clienților și, pe termen lung, la un avantaj competitiv. Nu în ultimul rând, 
automatizarea proceselor logistice și utilizarea hardware-ului inteligent ajută la prevenirea 
erorilor și la reducerea costurilor.

Prin conceptul de Management al Performanţei asigurăm 
transparenţa maximă la fiecare nivel. Interconectarea 
între șofer, flotă și comanda de transport oferă informaţii 
valoroase care vă ajută să reduceţi costurile, crescând în 
același timp productivitatea și siguranţa. Oferim clienţilor 
noștri cel mai modern hardware și software, precum și o 
gamă largă de servicii.



Folosind interfaţa vehiculului, Fleetboard accesează 
sistemul electronic al vehiculului și transmite datele 
vehiculului și șoferului către serverele Fleetboard prin 
GSM/GPRS.

CUM FUNCŢIONEAZĂ 
TELEMATICA:

FLEETBOARD PERFORMANCE MANAGEMENT

SERVERUL 
FLEETBOARD
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MANAGEMENTUL ȘOFERILOR 
FLEETBOARD 
TRANSFORMAŢI-VĂ ȘOFERII ÎN 
AGENŢI DE REDUCERE REALĂ 
A COSTURILOR

Șoferii dumneavoastră nu sunt doar responsabili 
pentru transportul bunurilor fără probleme de la A la 
B, ci joacă, de asemenea, un rol crucial în optimizarea 
continuă a proceselor logistice. Șoferii pot avea o 
influență pozitivă asupra rentabilității companiei 
dumneavoastră prin:

• Stil de conducere optimizat pentru economia de   
 combustibil

• Comunicarea cu dispeceratul
• Respectarea prevederilor legale

Cu Managementul Șoferilor Fleetboard, puteți 
transforma șoferii într-o resursă valoroasă și puteți 
reduce eficient costurile, crește productivitatea și spori 
siguranța.
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REDUCERI REALE 
DE COSTURI

COSTURI REDUSE: 
CONSUM MAI MIC CU PÂNĂ LA 15%
Cu un stil de conducere preventiv, optimizat contra 
uzurii, fiecare șofer are posibilitatea de a reduce 
consumul de combustibil cu până la 15%. Cu ajutorul 
Analizei Performanței Fleetboard, puteți urmări cu 
ușurință modul în care stilul de conducere afectează 
consumul de combustibil. Nota stilului de conducere 
Fleetboard reprezintă o evaluare corectă și obiectivă, 
care este de asemenea potrivită ca bază pentru un 
sistem de bonusuri.

SIGURANŢĂ SPORITĂ: 
ADMINISTRARE PRECISĂ ȘI RISC MAI 
MIC DE ACCIDENTE
Fleetboard vă sprijină în îndeplinirea cerințelor legale de 
arhivare. De exemplu, cu citirea la distanță a memoriei 
de masă și a cardului DTCO al șoferului. Acest lucru face 
considerabil mai ușoară îndeplinirea obligației legale 
de documentare a timpilor de conducere și odihnă. Mai 
multă siguranță prin procese simplificate: prelucrarea 
automată a comenzilor reduce erorile, în timp ce un stil de 
conducere preventiv ajută la reducerea riscului producerii 
unui accident.

PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ: 
SISTEM DE NAVIGAŢIE DE PRIMĂ CLASĂ 
ȘI PROCESE SIMPLIFICATE
Fiecare proces de redirecționare și fiecare proces inutil 
costă timp și bani. Prin urmare, Fleetboard oferă o 
navigație excelentă a camioanelor ca o cerință de bază 
pentru procesarea eficientă a comenzilor. În același timp, 
sarcina conducătorului auto este susținută de fluxuri de 
lucru predefinite, de exemplu cu un feedback automat al 
șoferului către dispecer.

MOTIVARE MOBILĂ: 
APLICAŢIA FLEETBOARD DRIVER.APP
Șoferii dumneavoastră primesc feedback direct 
privind stilul lor de conducere. Aceștia sunt, de 
asemenea, informați asupra timpului lor de conducere 
și de odihnă și le sunt oferite sfaturi valoroase pentru 
fitness și sănătate. Aplicația este disponibilă gratuit 
prin Google Play.

ȘOFATUL ECONOMIC CÂȘTIGĂ: 
FLEETBOARD DRIVERS' LEAGUE
Fleetboard Drivers' League oferă o motivație pentru 
șoferii dumneavoastră. În fiecare an, mii de șoferi din 
diferite țări participă la un concurs; cine conduce cel 
mai economic într-o anumită perioadă de timp poate 
câștiga diferite premii. Stilul economic de conducere 
în timpul competiției are, de asemenea, un efect direct 
asupra consumului de combustibil și s-a dovedit a 
reduce costurile.

Înregistrați-vă șoferii la 
driversleague.com

MANAGEMENTUL ȘOFERILOR FLEETBOARD



MANAGEMENTUL 
FLOTEI FLEETBOARD 
BANI CÂȘTIGAŢI 
PE ȘOSEA –  
NU CHELTUIŢI ÎN SERVICE

Cu Managementul Flotei Fleetboard aveți date 
obiective și comparabile de la toate vehiculele flotei 
dumneavoastră, indiferent de marcă. 
În plus, înregistrările de date despre camioane și 
semiremorci sunt interconectate:

•  Care este nivelul de combustibil din rezervor?
•  Câți kilometri mai are vehiculul până la următorul 

program de întreținere?

•  Care este starea semiremorcilor mele?
•  Unde se află o anumită semiremorcă?
•  Semiremorca mea este cuplată?

Astfel, aveți o privire de ansamblu asupra flotei 
dumneavoastră, cu o transparență maximă la toate 
nivelurile.
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COSTURI MAI MICI: O STARE OPTIMĂ A VEHICULULUI
Pe lângă consumul de combustibil, uzura vehiculelor dumneavoastră este, de asemenea, 
un factor de cost semnificativ. Cu serviciul Fleetboard, veți primi toate datele necesare 
pentru o planificare eficientă a întreținerii. Puteți vizualiza istoricul întreținerii și puteți 
vizualiza informațiile actuale ale vehiculelor dumneavoastră, inclusiv presiunea în pneuri, 
uzura frânelor, nivelul de ulei și nivelul lichidului de răcire. Mulțumită Fleetboard, aveți 
întotdeauna o imagine de ansamblu a stării vehiculelor dumneavoastră, permițându-vă să 
planificați mai eficient și să reduceți la minim uzura și costurile cu reparațiile.

PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ: MULŢUMITĂ DISPONIBILITĂŢII 
ÎMBUNĂTĂŢITE
Asigurați-vă că vehiculele dumneavoastră se află în service numai atunci când ați planificat. 
Cu Managementul Flotei Fleetboard, aveți toate datele relevante de la toate vehiculele 
dumneavoastră pentru a conecta și gestiona proactiv intervalele de întreținere.

SIGURANŢĂ SPORITĂ: TOATE VEHICULELE DINTR-O SINGURĂ 
PRIVIRE
Când vine vorba de siguranța vehiculelor, șoferilor și bunurilor transportate, nimic nu 
trebuie lăsat la întâmplare. Cu soluțiile Fleetboard pentru Managementul Flotei, știți 
întotdeauna unde sunt localizate vehiculele dumneavoastră. Sunteți avertizat automat 
dacă o zonă este părăsită în mod neașteptat și puteți reacționa rapid în caz de furt. Mai 
mult, grație Fleetboard, solicitările legale sunt îndeplinite automat, garantând o siguranță 
maximă pentru toate vehiculele flotei dumneavoastră.

MAI MULTĂ TRANSPARENŢĂ
Toate informațiile - trecute și prezente - despre camioane și semiremorci sunt colectate și 
pot fi interogate în orice moment în Fleetboard Cockpit. Nu beneficiați numai de cele două 
seturi de date, ci și de forța partenerilor noștri cu care colaborăm. Aceasta vă oferă o bază 
mai bună pentru planificarea flotei dumneavoastră.

DISPONIBILITATE 
CRESCUTĂ 
A VEHICULELOR
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BENEFICIILE 
DUMNEAVOASTRĂ

EXCLUSIV PENTRU 
CAMIOANELE MERCEDES-BENZ: 
TELEMATICĂ LA URMĂTORUL NIVEL

MANAGEMENTUL FLOTEI FLEETBOARD

MERCEDES-BENZ UPTIME
Mercedes-Benz Uptime vă ajută să 
anticipați mai bine când este disponibil 
camionul dumneavoastră și când este 
nevoie de lucrări de întreținere. Funcția 
de telediagnoză complet automată 
verifică continuu starea sistemelor 
vehiculului și atenționează cu suficient 
timp înainte asupra momentelor 
critice, precum și asupra cerințelor de 
întreținere și de reparații. Acest lucru vă 
permite să reduceți timpii de imobilizare 
și să grupați eficient intervalele de 
întreținere programate.

•  Îmbunătățirea disponibilității vehiculelor 
prin planificarea eficientă a întreținerii

•  Toate informațiile despre vehicul 
care sunt importante pentru afacerea 
dumneavoastră

•  O privire de ansamblu rapidă asupra 
locației vehiculelor

•  Servicii suplimentare de la Fleetboard 
în camionul dumneavoastră 
Mercedes-Benz



Cel mai bun lucru care se poate întâmpla flotei 
dumneavoastră este o utilizare optimă a vehiculelor. 
Deoarece locul vehiculelor dumneavoastră este pe 
șosea, nu în service. Managementul Comenzilor 
Fleetboard vă ajută să obțineți:

• Planificarea optimă a transporturilor
• Procesarea fluidă a comenzilor

Eficiența afacerii dumneavoastră va fi îmbunătățită 
considerabil prin automatizarea proceselor de logistică 
și a procedurilor dinamice de lucru. Cu o afacere fără 
probleme, toată lumea câștigă - inclusiv clienții 
dumneavoastră.

MANAGEMENTUL 
COMENZILOR FLEETBOARD 
UTILIZARE ADECVATĂ, 
REZULTATE PE MĂSURĂ
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EXPLOATARE 
OPTIMĂ

REDUCEREA COSTURILOR:
PRIN DEFINIREA CLARĂ A FLUXURILOR 
DE LUCRU
Fluxurile de lucru automatizate simplifică planificarea 
resurselor, controlul și monitorizarea în siguranță a 
proceselor de lucru repetitive și, prin urmare, evitarea 
erorilor costisitoare. Aceasta include, de exemplu, 
dispecerizarea comenzilor, urmărirea timpilor de 
repaus, schimbul de mesaje text și gestionarea fluxurilor 
de lucru care suportă sarcini logistice tipice.

Consultanții noștri Fleetboard vor fi încântați să 
colaboreze cu dumneavoastră pentru a dezvolta o 
imagine flexibilă a proceselor de lucru adaptate la 
companie și specifice industriei. De exemplu, am 
creat deja fluxuri de lucru pentru industria alimentară, 
furnizori de materiale de construcție, transportul 
mărfurilor periculoase și serviciile de mutări.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂŢII: 
CU DISPOZITIVUL DISPOPILOT.GUIDE
DispoPilot.guide este echipat cu cel mai recent software 
de navigație special pentru camioane. Pe lângă harta 
cu actualizare gratuită, oferă caracteristici inovatoare 
cu ajutorul cărora puteți comunica mai eficient cu 
șoferii dumneavoastră și gestiona mai multe procese 
logistice. Noua aplicație Fleetboard DispoPilot.app este 
o soluție ideală pentru integrarea simplă și flexibilă a 
subcontractanților în procesele logistice.

SPORIREA SIGURANŢEI: 
COMUNICAŢII ÎMBUNĂTĂŢITE
Comunicarea simplă și rapidă cu șoferii prin serviciul 
de Messaging furnizează procese mai sigure și mai 
transparente. Astfel, de exemplu, adresele de livrare 
geo-codate pot fi transmise direct în sistemul de 
navigație al șoferului, iar datele de poziție pot fi folosite 
pentru a determina ora estimată a sosirii. 

BENEFICIILE 
DUMNEAVOASTRĂ
•  Comunicare rapidă și facilă cu șoferul
•  Planificare optimă a transporturilor, 

cu fluxuri de lucru standard, 
automatizate

•  Management eficient al comenzilor cu 
dispozitivul DispoPilot.guide

•  Conectare facilă a subcontractanților 
prin aplicația DispoPilot.app
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ÎMPREUNĂ CĂTRE SOLUŢIA 
INDIVIDUALIZATĂ: 
CONSULTANŢA FLEETBOARD
O soluție telematică pentru flota 
dumneavoastră ar trebui să ia în 
considerare toate fluxurile de lucru 
relevante pentru afacerea dumneavoastră.
Oferim consultații complete și vă 
prezentăm cum puteți integra soluțiile 
Fleetboard în infrastructura IT existentă. 
De asemenea, vă vom fi alături în procesul 
de implementare și în timpul funcționării.

DRIVING LOGISTICS FORWARD:

MANAGEMENTUL COMEZILOR FLEETBOARD



„PENTRU NOI, ESTE 
EXTREM DE IMPORTANT 

SĂ PLANIFICĂM PERFECT 
PROCESUL DE TRANSPORT.”

Sub sloganul „Power Logistics”, Wiedmann & Winz 
oferă clienţilor săi soluţii globale de transport și servicii 
logistice. Fleetboard a discutat cu dr. Micha Alexander 
Lege, Director General al Wiedmann & Winz GmbH. 

DR. MICHA ALEXANDER LEGE,  
WIEDMANN & WINZ GMBH
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DR. LEGE, WIEDMANN & WINZ A 
FOST CLIENT FLEETBOARD ÎNCĂ 
DE LA ÎNCEPUT. CUM AU EVOLUAT 
OPERAŢIUNILE ZILNICE ÎN ULTIMII 
ANI ÎN COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ?
În ultimii ani s-au schimbat foarte multe lucruri. Și 
telematica este o parte decisivă a acestui lucru. Astăzi 
putem influența întregul proces de transport. Și sunt 
sigur că digitalizarea și interconectarea vor duce la o 
schimbare și mai mare - posibilitățile există; trebuie 
doar să le folosim.

„POSIBILITĂŢILE SUNT 
AICI, TREBUIE DOAR SĂ 

LE VALORIFICĂM!”

CUM PROFITĂ ÎN PREZENT 
COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ DIN 
EXPLOATAREA FLEETBOARD?
Fleetboard nu numai că asigură reducerea consumului și 
o muncă mai productivă, dar soluțiile telematice ne ajută 
să transportăm mărfurile într-o manieră deosebit de 
sigură. Clienții noștri se pot baza întotdeauna pe aceasta 
- conducem întotdeauna preventiv. În plus, monitorizăm 
termenele stabilite și informăm clienții atunci când un 
camion este blocat în trafic și dacă livrarea va ajunge mai 
târziu.

„CAMIONUL ESTE O 
MINĂ DE AUR DE DATE, 

IAR DOMENIILE DE 
APLICARE PENTRU 

DATELE DIN SISTEMUL 
FLEETBOARD SUNT 
APROAPE INFINITE!”

CARE SUNT OPORTUNITĂŢILE PENTRU 
VIITOR? ȘI UNDE VEDEŢI CEL MAI MARE 
POTENŢIAL?
Astăzi camionul este o mină de aur de date, iar 
informația este cheia logisticii. În viitor, va fi din ce în 
ce mai important pentru noi să conectăm, în timp 
real, datele de la camion cu informații din mediul 
înconjurător utilizând Fleetboard. Apoi întregul proces 
de logistică va fi mai ușor de coordonat și mai eficient 
pentru dispecerii noștri.

Prin urmare, suntem foarte mulțumiți de faptul că 
Fleetboard este un lider în domeniul digitalizării.

Cu Fleetboard am făcut deja primul pas în digitalizarea 
afacerii noastre. Fleetboard este conexiunea noastră cu 
autostrada de informații.

OBŢINEŢI MAI MULT CU FLEETBOARD
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Gama noastră de servicii vă garantează că soluția 
dumneavoastră de telematică Fleetboard este 
implementată rapid și că toți angajații pot lucra eficient 
cu aceasta. Selecția dumneavoastră de soluții 
hardware și software, precum și de servicii Fleetboard 
va fi adaptată exact cerințelor și nevoilor industriei și 
companiei dumneavoastră.

LUCRĂM PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ
SERVICII ȘI ECHIPAMENTE
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Fleetboard Cockpit: Centrul 
dumneavoastră de control. 
Toate informațiile dintr-o privire: 
Fleetboard Cockpit facilitează o 
analiză mai rapidă și mai elegantă 
a datelor referitoare la șofer, 
vehicul și transport.



SUCCESUL ÎNCEPE CU 
CONSULTANŢA ADECVATĂ

SERVICII INDIVIDUALIZATE
•  Analiză și consultanță individuală prin reprezentanții 

de vânzări
•  Ofertă de software și hardware specifică pentru 

industrie și companie
•  Posibilitatea integrării în propria structură IT, prin 

WebServices

AFTER SALES
•  Rețea de service Mercedes-Benz pentru comenzi, 

înlocuiri sau instalări de echipamente
•  150 de parteneri premium, certificați Fleetboard, la 

nivel european
•  Utilizarea funcționalității Fleetboard pentru 

managament de întreținere proactiv și optimizarea 
intervalelor de mentenanță

TRAINING ȘI IMPLEMENTARE
•  Training în utilizarea sistemului după instalarea 

hardware-ului
•  Instruire pentru dispeceri, administratori de flote și 

manageri
•  Coaching-ul șoferului, de exemplu Fleetboard pentru 

noul Actros

HOTLINE & ASISTENŢĂ
•  Suport tehnic gratuit în mai multe limbi
•  Competență tehnică ridicată a experților Fleetboard
•  Disponibilitate garantată și timpi rapizi de reacție
•  Account Manager și consultant disponibil 

permanent
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FLEETBOARD CONSULTING
Experții Fleetboard certificați pe baza proceselor 
și cerințelor dumneavoastră. De la managementul 
proiectelor, la testele live în proiecte pilot și până la 
lansarea finală - suntem acolo pentru dumneavoastră. 
Cu Fleetboard, nu există soluții de tip „off-the-shelf”; 
fiecare soluție telematică este individual adaptată 
industriei și cerințelor companiei dumneavoastră.
Aceasta este prima dată când v-ați gândit la o soluție 
telematică? Sau aveți o soluție și doriți să profitați de 
întregul potențial al acesteia? Indiferent de planurile 
dumneavoastră, vă putem ajuta să găsiți soluția 
optimă pentru a vă îndeplini obiectivele de afaceri, 
consultându-vă de-a lungul fiecărei etape.

ANALIZA Împreună cu 
dumneavoastră, evaluăm procesele 
interne și dezvoltăm un concept 
privind modul în care puteți să vă 
optimizați procesele comerciale cu 
Fleetboard.

OFERTA NOASTRĂ:

IMPLEMENTAREA Cădem de 
acord asupra procesului de soluționare, 
definit în detaliu și implementăm 
procesele definite anterior.

FAZA PILOT Soluția 
implementată este testată extensiv 
de noi și, mai important, de 
dumneavoastră.

INSTRUIREA DE BAZĂ 
Configurăm pentru dumneavoastră 
echipamentul utilizatorilor finali și 
asigurăm o instruire intensivă și 
temeinică în utilizarea sistemului.

OPERAREA Practic imediat, 
Fleetboard devine parte din 
afacerea dumneavoastră zilnică și 
cu fiecare rută și fiecare comandă 
profitați de avantajele noii soluții 
de telematică Fleetboard.

1

2
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SERVICIILE FLEETBOARD



CONSTRUIT INDIVIDUAL 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

ANALIZA PERFORMANŢEI ȘI 
RAPOARTE FLEETBOARD
Analiza Performanței înregistrează și procesează 
datele tehnice de la vehiculele dumneavoastră, de 
exemplu privind viteza, frânarea și timpul de staționare. 
Aceste date sunt folosite pentru a determina stilul de 
conducere. Rapoartele Fleetboard oferă o imagine de 
ansamblu și o evaluare compactă a datelor.
•  Până la 15% mai puțin consum și emisii de CO2 

datorită unui stil de conducere optimizat pentru 
consum redus

•  Reducerea costurilor de întreținere datorită stilului 
de conducere cu mai puțină uzură

•  Reducerea numărului de accidente printr-un stil de 
conducere preventiv

DESCĂRCARE CARDURI ȘOFERI ȘI 
DESCĂRCARE MEMORIE DE MASĂ
Procesul de descărcare certificat DEKRA oferă toate 
datele necesare din tahograf.
•  Îndeplinirea cerințelor privind documentația legală 

pentru orele de conducere și odihnă
•  Mai puțin timp necesar pentru citirea și arhivarea 

datelor

ÎNREGISTRAREA TIMPULUI 
Înregistrarea Timpului vă oferă o imagine de ansamblu 
a timpilor de conducere și de repaus ai șoferilor, cu 
începutul schimbului, numărul de reduceri ale timpului 
de odihnă sau de prelungire a timpului de conducere.
•  Utilizarea mai eficientă a personalului datorită 

planificării comenzilor pe baza timpilor de 
conducere și odihnă necesari

FLEETBOARD SERVICE ȘI 
FLEETBOARD UPTIME
Cu Fleetboard Service și Uptime primiți informații 
importante despre uzura pieselor și statusul vehiculelor 
dumneavoastră. De asemenea, puteți descărca și 
vizualiza jurnalul de erori al oricărui vehicul.
•  Creșterea disponibilității vehiculelor datorită 

planificării eficiente a întreținerii
•  Uzură redusă prin menținerea unei stări optime a 

autovehiculului
•  Creșterea siguranței vehiculelor datorită stării lor 

optime și respectării controalelor legale periodice

FLEETBOARD MESSAGING
Serviciul de Messaging oferă comunicație bidirecțională, 
care include un flat rate la nivel european pentru 
mesaje text, confirmare de primire și citire, transmitere 
a datelor de poziție, precum și determinarea timpului 
de sosire estimat.
•  Mai puține erori datorate comunicării directe între 

șofer și dispecer

Serviciile Fleetboard pot fi combinate modular pentru a 
vă permite să implementaţi Managementul Performanţei 
în compania dumneavoastră. Vă ajutăm să determinaţi ce 
servicii vă aduc cele mai mari beneficii.
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FLEETBOARD LOGISTICS
Cu serviciul Logistics obțineți fluxuri de lucru predefinite 
sau individualizate pentru a susține sarcinile tipice de 
transport. De exemplu, pentru organizarea călătoriilor 
sau pentru procesarea comenzilor, bazată pe un flux de 
lucru.
•  Îmbunătățirea utilizării vehiculelor prin planificarea 

optimă a transportului
•  Utilizarea mai eficientă a personalului
•  Securitatea documentației prin digitalizarea 

comenzii
•  Gestionarea mai simplă și îmbunătățită a 

comenzilor
•  Mai puține erori datorită comunicării simplificate

FLEETBOARD MAPPING ȘI 
ÎNREGISTRAREA CURSELOR
Prin Mapping se poate apela o reprezentare grafică 
a diferitelor date ale vehiculelor sub forma unei 
hărți rutiere digitale. Desfășurarea cursei, respectiv 
drumul parcurs pot fi reconstituite exact (trasa GPS). 
Înregistrările electronice de călătorie oferă o imagine 
detaliată a tuturor timpilor de conducere și odihnă.
•  Prelucrarea eficientă a comenzilor prin localizare pe 

baza zonelor de interes
•  Reacții rapide în caz de urgență, de exemplu în caz 

de furt și alte ieșiri din zonă
•  Creșterea satisfacției clienților

FLEETBOARD TRAILER DATA
Cu Trailer Data, în Fleetboard Cockpit sunt afișate diverse 
informații despre semiremorcă. Pentru utilizarea Trailer 
Data este necesar un contract suplimentar cu unul 
dintre partenerii noștri colaboratori.
•  Prezentare generală a datelor despre camioane și 

semiremorci, inclusiv mesaje de stare
•  Furnizarea informațiilor tehnice privind starea 

semiremorcii
•  Informații privind sistemul de răcire și afișarea 

diagramei lanțului de răcire
•  Istoricul pozițiilor în Fleetboard Mapping

FLEETBOARD TRAILER ID 
Cu ultima generație de autocamioane Mercedes-Benz, 
Fleetboard oferă un serviciu unic pe piață. Camionul 
identifică semiremorca cuplată.
•  Identificarea semiremorcilor
•  Afișarea stării actuale a cuplajului
•  Urmărirea în Fleetboard Mapping

SERVICIILE FLEETBOARD



COMPUTERUL FLEETBOARD
Computerul Fleetboard este dispozitivul care furnizează 
serviciile de telematică Fleetboard. Acest echipament 
este utilizat pentru a transfera date tehnice din fiecare 
vehicul echipat cu o interfață corespunzătoare.

DISPOPILOT.GUIDE 
LOGISTICĂ, COMUNICAŢII, NAVIGAŢIE
DispoPilot.guide este o tabletă mobilă, robustă, pentru 
șofer, pentru Fleetboard Logistics sau Fleetboard 
Messaging. În plus, oferă navigație profesională pentru 
camioane și autocare, precum și acoperirea a 46 
de țări europene, cu actualizări gratuite ale hărților, 
inclusiv furnizarea traficului în timp real timp de 36 de 
luni. Dispozitivul oferă o transparență maximă pentru 
comenzi și pentru activitățile conducătorului auto, 
asigurând o productivitate sporită și o prelucrare sigură 
a comenzilor.

DISPOPILOT.MOBILE  
PROCESATORUL DE COMENZI
Dispozitivul hand-held robust DispoPilot.mobile susține 
comunicarea dintre șofer și sediu. Puteți să vă planificați 
comenzile direct utilizând PC-ul, să configurați traseele 
optime și să le trimiteți cu informațiile complete 
suplimentare terminalelor DispoPilot ale șoferilor 
dumneavoastră prin apăsarea unui buton.

APLICAŢIA SPACEMAPPING 
CLIC, ÎNCARCĂ ȘI PORNEȘTE! 
SpaceMapping Fleetboard este o aplicație care 
ajută șoferii să măsoare capacitatea disponibilă a 
semiremorcii într-un mod rapid și ușor. Utilizând 
înălțimea utilizatorului, precum și poziția încărcării 
curente a semiremorcii, aplicația calculează spațiul 
disponibil pentru alte bunuri.

ÎNTOTDEAUNA GATA DE 
UTILIZARE: ECHIPAMENT 
PENTRU MANAGERII 
PERFORMANŢI

Vă oferim dumneavoastră, angajaţilor și șoferilor 
dumneavoastră instrumentele de care aveţi nevoie. 
Fleetboard Cockpit pentru dispeceri, aplicaţia pentru 
smartphone - toate soluţiile sunt concepute pentru a 
asigura un flux de lucru optim și o comunicare ușoară 
pentru fiecare etapă a procesului.
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Android iOS

Android

Android

DISPOPILOT.APP 
APLICAŢIA PENTRU SUBCONTRACTANŢI
Aplicația Fleetboard DispoPilot.app pentru 
smartphone-urile și tabletele Android este soluția 
ideală pentru a integra cu ușurință subcontractanții în 
procesele logistice. 

DRIVER.APP  
MOTIVARE PENTRU ȘOFER
Aplicația pentru smartphone-uri și tablete Android  
oferă informații valoroase pentru activitatea zilnică a 
șoferului, cum ar fi afișarea timpilor de conducere și 
odihnă, inclusiv o funcție de reamintire sau informații 
importante despre vehicul. În plus, șoferul primește 
feedback direct privind stilul de conducere economic.

FLEET.APP 
COCKPIT-UL PE SMARTPHONE
Versiunea Lite a serviciilor Managementul Vehiculelor, 
Messaging, Înregistrarea Timpului și Mapping vă 
permite să vă optimizați traseele și să intrați în legătură 
cu vehiculele și cu șoferii dumneavoastră oricând și de 
oriunde.



FLEETBOARD STORE 
CELE MAI BUNE APLICAŢII 
PENTRU CAMIOANE

Fleetboard Store este noul Marketplace pentru 
aplicații care măresc și mai mult performanța flotelor 
de camioane:

•   O platformă deschisă pentru soluții inovatoare de la 
Fleetboard, Daimler și partenerii din industria de top

•   Un portofoliu complet de aplicații pentru nevoi 
diverse ale clienților

•   Conectivitate mai bună și mai inteligentă cu aplicații 
care utilizează și date de la vehicule în timp real
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UN REPERTORIU LARG
Soluții variate pentru cerințe diverse 

APLICAŢII DE LA EXPERŢI
Experiență în domeniu, de la Fleetboard, 
Daimler și partnerii de top

* Disponibil pentru vehiculele cu sistem electronic al vehiculului corespunzător, de ex. interfață standardizată FMS.

DISPONIBIL ÎNTR-UN SINGUR LOC
Cea mai largă gamă de soluții pe o singură 
platformă

PENTRU TOATE MĂRCILE 
CONSACRATE
Aplicațiile pot fi folosite indiferent de 
marcă*

MAI PUŢIN ECHIPAMENT
Mai multe beneficii cu echipament mai 
puțin, folosind un singur dispozitiv în 
vehicul 
 
ADMINISTRARE SIMPLĂ 
Administrare comodă a vehiculelor, de la 
distanță
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ÎNAINTEA 
CONCURENŢEI, PRIN 
CONECTIVITATE MAI 
INTELIGENTĂ

appyourtruck.com pentru mai multe informații

DE LA IDEEA UNEI APLICAŢII LA 
VEHICUL – CUM FUNCŢIONEAZĂ
Noul portal pentru dezvoltatori Fleetboard oferă 
partenerilor interesați și dezvoltatorilor independenți 
toate informațiile necesare privind dezvoltarea, 
distribuirea și vânzarea de aplicații. Diverse documente 
tehnice, un SDK și un proces asistat de transmitere ajută 
la integrarea ușoară a aplicațiilor în Fleetboard Store.

Clienții Fleetboard pot instala aplicații din Fleetboard 
Store pe vehicule individuale sau pe toate vehiculele din 
flotă. Ulterior, acestea sunt disponibile pentru șoferi pe 
terminalele DispoPilot.guide instalate în vehicule.

Aplicațiile instalate nu numai că îmbunătățesc viața de 
zi cu zi a șoferilor, ci sporesc eficiența întregii flote prin 
conectivitate inteligentă.

PARTENER 
FLEETBOARD

PORTAL PENTRU 
DEZVOLTATORI 
FLEETBOARD

D

FLEETBOARD 
STORE

DISPOPILOT.GUIDE

FLEETBOARD STORE



COMPANII DE DIFERITE MĂRIMI ȘI DIN DIFERITE 
DOMENII AU ÎNCREDERE ÎN NOI. 
SUCCESELE NOASTRE STAU MĂRTURIE.

Daimler Fleetboard GmbH este unul dintre cei mai importanți 
furnizori europeni de servicii telematice pentru camioane și 
autocare. Serviciile modulare Fleetboard sprijină companiile 
de logistică în gestionarea optimă a transportului internațional, 
a distribuției și construcțiilor și în reducerea costurilor de 
exploatare a flotei. Echipamentul este instalat pe autocamioanele 
Mercedes-Benz din fabrică, fiind dotare standard în noul Actros. 
În alte mărci de vehicule, sistemul telematic este disponibil sub 
formă de retroechipare. 
Toate vehiculele beneficiază de serviciile complete ale rețelei 
de vânzare și de service. Subsidiara 100% Daimler cu sediul în 
Stuttgart a primit mai multe premii și este o companie aprobată 
și certificată DEKRA conform DIN EN ISO 9001: 2008 

SUPORT FLEETBOARD – INFORMAŢII ȘI 
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
Programul de funcționare al suportului nostru tehnic, ca și 
informațiile specifice țării sunt disponibile la adresa noastră: 
www.fleetboard.ro sau la numărul de telefon +40 21 6550734.


