TomTom WEBFLEET® Dashboard
Det er meget lettere at måle succes, når man kan se den
Evnen til at træffe hurtige og effektive beslutninger er en afgørende faktor for alle succesrige virksomheder.
Vi ved, at det er meget lettere at træffe den slags beslutninger, hvis man har alle de nødvendige oplysninger
til rådighed.
Derfor har vi udviklet TomTom WEBFLEET® Dashboard, et brugervenligt og visuelt display, der giver dig
mulighed for hurtigt og overskueligt at følge alle aspekter af virksomhedens aktiviteter. Det gør det let at
holde styr på omkostningerne, øge produktiviteten og yde kunderne en endnu bedre service.

Se vitale oplysninger med det samme
Dashboard bygger på TomTom WEBFLEET’s prisbelønnede navigations- og
kommunikationsteknologi og giver dig omgående indblik i virksomhedens
daglige aktiviteter. Du bestemmer selv, hvad der skal prioriteres højest – og
derefter kan du let følge flåden på overskuelige diagrammer.
Giver udgifterne til brændstof anledning til bekymring? TomTom WEBFLEET
Dashboard viser dig, hvem der bruger hvad og hvornår. Hvordan udvikler
erhvervskørslen sig i forhold til den private kørsel? Diagrammerne i WEBFLEET
Dashboard giver dig svaret.

Fordelene er tydelige at få øje på
TomTom WEBFLEET Dashboard giver dig en visuel fremstilling af op til 18
nøgleindikatorer, så du tydeligt kan se tendenserne udvikle sig.
Du kan angive standardværdierne for de forskellige nøgleindikatorer og se,
hvordan en enkelt person, en gruppe medarbejdere eller virksomheden som
helhed klarer sig. Netop fordi det er så let at følge udviklingen, kan du reagere
hurtigt og med den fornødne viden, så udviklingen hurtigt kommer tilbage på
rette spor.
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Fremragende service
Er det nødvendigt at forbedre serviceniveauet? Fuldføres færre ordrer til tiden?
Det fremgår af tendensudviklingen.

Øg produktiviteten
Sættes din virksomheds effektivitet over styr af den tid, der tilbringes på vejene,
eller det antal ordrer, der udføres pr. dag? Se det med det samme.

Skær ned på omkostningerne
Skal der skæres ned på omkostningerne? Ved at holde øje med nøgleindikatorer
som privat kørsel og perioder med for høj hastighed kan du finde ud af, hvor der
kan skæres ned.

Sikker og miljørigtig kørsel

Den ultimative måling af virksomhedens situation
Selv om du allerede har adgang til oplysninger i rapporter og regnskaber, gør TomTom WEBFLEET Dashboard det meget
nemmere at fortolke disse oplysninger. Du kan med det samme overskue fakta og tendenser, så du kan træffe hurtige og
velbegrundede beslutninger om flåden, enkeltpersoner og medarbejdergrupper. I stedet for at slås med overvældende
informationsmængder er det igen dig, der bestemmer, når det virkelig gælder.
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Værn om chaufførerne og miljøet ved at holde øje med, om de kører for hurtigt,
accelererer mere end normalt eller på anden måde kører bemærkelsesværdigt.

