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Snadný a inteligentní styl práce
Chcete-li ve svém podnikání uspět, pak by vaše rychlost, konkurenceschopnost a potenciál
pro vytváření zisku neměly mít žádná omezení ani hranice. Je třeba být vždy o krok napřed.
Úspěch mobilního podniku je založen schopnosti udržet věci vždy a za všech okolností v
pohybu. Pouze poté budete moci potenciál mobilních pracovníků a vozidel využít naplno.
Jak udržet vaše podnikání v pohybu? Tím, že máte všechny potřebné informace o vašich
aktivitách na silnici. Ty správné informace, kdykoli a v jakoukoli hodinu. Okamžitě!
S TomTom vaše podnikání nebylo nikdy snazší. Vyvinuli jsme řešení připravené k použití,
které je možné přizpůsobit podle vašich potřeb. Naše řešení pro správu vozového parku
WORKsmart nabízí vše, co potřebujete pro lepší řízení mobilních pracovních prostředků s
využitím špičkových řešení a vysoce kvalitních služeb. Pomocí řady hardwarových doplňků je
přizpůsobíme vašim potřebám.
Profesionální navigace
Zachovejte si na cestách svou efektivitu s profesionální navigací od TomTom. Ta byla
navržena pro mobilní pracovníky a na místo vás s použitím výhodných tras dostane bezpečně
a včas v jakoukoli denní dobu.
Vyhněte se zácpám
WORKsmart™-Traffic udrží vaše mobilní pracovní prostředky mimo dopravní zácpy.
Vyhněte se dopravním zácpám a zachovejte si produktivitu v jakoukoli denní dobu, a
dopřejte si tak bezkonkurenční požitek z této služby za nižší cenu. S WORKsmart™-Traffic
se na místo dostanete rychleji.
Sledování vozidel
WORKsmart™-Track vám poskytuje přehled o tom, co se děje s vašimi pracovními týmy a
vozidly. Vytvářejte zprávy o historii pohybu vozidel a okamžitě přizpůsobte své plánování na
základě informací o poloze v reálném čase. Zvládejte své podnikání s lehkostí s WORKsmart™Track – řešením, jehož součástí je sledování vozidel a analýza chování při řízení.
Odbavování úloh
WORKsmart™-Job usnadňuje komunikaci pro dosažení účinného provozu na silnících.
Odesílejte a přijímejte informace o pracovních úlohách, aktualizace jejich stavu a upozornění
s vynaložením minimální námahy. Budete tak stále informováni a své zákazníky budete moci
aktualizovat. WORKsmart Job – již žádné zbytečné telefonování. S tímto řešením jste vždy v
obraze a proaktivní k zákazníkům. Redukujte potřebu zbytečného telefonování a informujte
proaktivně své zákazníky s WORKsmart™-Job –·řešením, které zahrnuje obousměrné zasílání
zpráv, informace o stavu úloh a upozornění.
Řízení času
WORKsmart™-Time vám pomáhá řídit čas vašich řidičů strávený na cestách.
S automatizovanými procesy a zprávami o pracovní době a době jízdy můžete snížit svou
administrativní zátěž – čas bude vždy na vaší straně.
Environmentální odpovědnost
Řešení WORKsmart™-Eco umožňuje odpovědnější chování vůči životnímu prostředí.
Toto řešení umožňuje ekologičtější přístup při řízení. S jeho pomocí můžete také vytvářet
automatizované zprávy o emisích oxidů uhlíku, počtu ujetých kilometrů a palivové
úspornosti. To vše umožňuje zvýšení vašeho envinromentálního výkonu i zisku.
Zprávy o řízení
WORKsmart™-Insight vám zprostředkovává souhrnné informace, na jejichž základě
můžete učinit lepší obchodní rozhodnutí. Řešení WORKsmart Report je možné použít k
měření klíčových ukazatelů výkonnosti vztahujících se k poskytovaným službám, produktivitě
nebo nákladům pomocí automatických zpráv nebo snadno ovladatelné klávesnice KPI.

Let’s drive business™
www.tomtom.com/business

