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TELEMATYKA RENAULT TRUCKS

Optifleet



Fabryczna telematyka  
Renault Trucks Optifleet

Żadna telematyka nie może obyć się bez 
zaawansowanego modułu lokalizacyjnego. 
Optifleet „MAP” korzysta ze szczegółowych 
danych kartograficznych, które oprócz typowych 
funkcjonalności serwisów on-line zapewniają 
dostęp do położenia pojazdu niemalże w czasie 
rzeczywistym. Dyspozytor otrzymuje również 
informacje na temat prędkości i kierunku jazdy. 

Ważna jest możliwość wygenerowania położeń 
historycznych pojazdu oraz dodania stref „geofence”. 
Jeśli ten zasób funkcjonalności nie jest wystarczający, 
nakładka „MAP+” pozwala monitorować dane 
położenia jeszcze dokładniej (co 60 sekund). 
Wirtualne geostrefy nakładane po obrysach granic 
państw umożliwiają łatwe raportowanie rozliczeń, 
a korytarze wzdłuż dróg gwarantują śledzenie tras 
przejazdów.

Niezwykle przyjazny użytkownikowi moduł 
EcoScore pozwala w mgnieniu oka tworzyć 
rankingi wydajności floty oraz monitorować 
tendencje zmian!

W dobie bezprzewodowej łączności 
stały dostęp do danych i informacji 
z użytkowanych pojazdów jest 
koniecznością.
Dzięki pakietom Optifleet otrzymujesz 
możliwość optymalizacji kosztów firmowych 
monitorując czas pracy, wydajność 
i bezpieczeństwo Twoich ciężarówek. 
Optifleet to system zarządzania flotą,  
który wspiera kontrolę nad rentownością 
taboru transportowego.

Optifleet 
system  
zarządzania 
flotą

jest bezkonkurencyjna pod kątem ilości 
monitorowanych wskaźników dających jednoznaczny 
pogląd na wydajność przewozów. Subskrypcja 
„CHECK” to ponad 200 różnych parametrów 
pobieranych z pojazdu dotyczących zużycia paliwa, 
prędkości, odległości, pracy silnika, topografii, 
sposobu korzystania z tempomatu, zwalniacza i wielu 
innych! Raporty uwzględniają dane sortowane wg 
pojazdów lub kierowców.

Dostępne są również dane dotyczące oddziaływania  
na środowisko pod kątem emisji (CO2, NOx itd.).
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Subskrypcja  
Optifleet „DRIVE” zapewnia

W sprawie oferty, oraz dalszych 
szczegółów skontaktuj się  
z najbliższym przedstawicielem 
Renault Trucks.

Fabryczna telematyka Optifleet jest 
gwarancją wydajności Twojej floty,  
jej bezpieczeństwa i optymalizacji  
kosztów operacyjnych! 

maksymalną wydajność i wygodę w zakresie 
pobierania danych z tachografu i karty kierowcy. 
Proces odbywa się  
bezprzewodowo, co zwalnia z konieczności 
bezpośredniego kontaktu z pojazdem celem 
skopiowania danych do pamięci masowej. 
Zarządzanie czasem pracy Kierowców staje się 
łatwe i szybkie, dodatkowo maleje do minimum 
ryzyko naruszenia obowiązujących w tym zakresie 
przepisów.

Format plików jest zgodny z wymogami dyrektywy 
europejskiej oraz pozwala na ich dalszą 
obróbkę w systemach finansowo – księgowych 
przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie telematyki w procesie szkoleń jazdy 
racjonalnej jest bardzo dobrym rozwią zaniem 
pozwalającym realizować przewozy sprawnie 
i ekonomicznie. Dzięki Optifleet, nasi Trenerzy będą 
mogli wspierać Twoich Kierowców, służyć im poradą, 
pomocą i wskazówkami dotyczącymi właściwej 
eksplo atacji ciężarówek.

Jeśli przyjmiemy średnią redukcję zużycia paliwa  
po szkoleniach na około 1 litr / 100 km.  
To oznacza, że przy rocznych przebiegach na poziomie  
120 000 km, każdy z Twoich pojazdów zaoszczędzi 
rocznie kilka tysięcy zł.

Optifleet 
CHECK
informacje 
techniczne 
o pojeździe 

Optifleet  
DRIVE
monitorowanie 
czasów pracy 
kierowców 

Optifleet  
MAP
geolokalizacja

Telematyka Renault Trucks Optifleet 3

renault-trucks.pl


