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SÕIDUMEERIKUTE HALDUSE VÄHENDAMINE 

Kõrvaldage sõiduki ja juhikaardi andmete allalaadimise 

probleemidega seotud halduskoormus juhi digitaalsete 

meerikuandmete eemalt allalaadimisega.

AVASTAGE DAF-I 
VÕIMALUSED

DAF pakub DAF MultiSupporti pakettidega nii tavalist kui ka valikulist teenindust, kuid meie eesmärk on alati olnud 

pakkuda nii palju kui võimalik. Uus DAF võib nüüd olla tarnitud eelpaigaldatud Microlise’I kaugseiremooduliga, mis 

võimaldab meil pakkuda põhjaliku kaugseire lahenduse ja tagab parimad tulemused.    
 
DAF TELEMATICS PAKUB LAHENDUSI JÄRGMISTES 
VALDKONDADES 
 

SÕIDUSTIIL

Aitab vähendada kütuse ja masina kulusid ning 

heitkoguseid sõidustiilist tulenevate võimaluste, 

näiteks tühikäigu, jõulise kiirenduse ja suurte 

pöörlemissageduste kasutamise tuvastamisega.

Colour-coding key
Red indicator threshold

Yellow indicator threshold
No threshold set in profile

Vehicle
Total vehicles

51Engine run duration
1881h 20m Total distance (Miles)

60645.0

Economical driving %
77.3%

Idle duration

201h 17m

Over-revs %

NaN%
Idle %

10.7%

Heavy throttle %
16.1%

Average Torque %
30%

This report provides a summary of how much the vehicles are being used and how economically they are being driven.
Report summary

Total distance 
(Miles)

Vehicle

Engine run duration
Idle duration

Idle % Economical driving % Over-revs % Heavy throttle 
% Fuel economy 

(MPG)

Torque %

1881h 20m
201h 17m

60,645.0

Report totals

10.7%
77.3%

--
16.1%

8.0
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--
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--

--
--

--
--

--
--
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1,256.5

4h 15m

45h 52m
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--
12.0%
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20.4%

BU14JVA

150.7
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28.6%
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--
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7.0
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7.4
39.7%

OE63SFF

0.4
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SÕIDUKIPARGI KASUTAMINE

Jälgige oma varade tasuvust reaalajalise vaate 

ning kasutamise täieliku mõõtmise ja dünaamilise 

planeerimise kaudu.

OHUTUS 

Keskendumine ohutule sõidule, nagu mõttetu 

kiiruseületamise, äkkpidurduse, äkkpöörete ja 

-kiirenduse vältimisele. See aitab teil vähendada 

õnnetusjuhtumite arvu ja kindlustuskulusid, samuti 

kütusekulu.

ETTEVÕTLUSE NUTIKUS 

 

 

 

 

 

Management Dashboard aitab teil analüüsida kõiki 

sõidukipargi andmeid ning vaadata iga sõiduki ja 

sõidukijuhi tulemuslikkust. See võimaldab äri paremini 

planeerida.

TÖÖJUHTIMISE ANDMEVAHETUS

Kabiinisisene juhiterminal DriveTab muudab juhiga 

suhtlemise ohutuks, kergemaks ja palju tõhusamaks. 

Täpsema teabe saamiseks pöörduge Microlise’i poole



TAKE CONTROL OF  
YOUR FUEL CONSUMPTION

Colour-coding key

Red indicator threshold

Yellow indicator threshold

No threshold set in profile

Vehicle

Total vehicles 51

Engine run duration 1881h 20m Total distance (Miles) 60645.0

Economical driving % 77.3% Idle duration 201h 17m

Over-revs % NaN% Idle % 10.7%

Heavy throttle % 16.1% Average Torque % 30%

This report provides a summary of how much the vehicles are being used and how economically they are being driven.

Report summary

Total distance 
(Miles)

Vehicle Engine run duration Idle duration Idle % Economical 
driving %

Over-revs % Heavy throttle 
%

Fuel economy 
(MPG)

Torque %

1881h 20m 201h 17m60,645.0Report totals 10.7% 77.3% -- 16.1% 8.030.0%

68.5 1h 20m4h 14m 31.5% 59.2% -- 28.2% 5.324.6%

1DAF -- ---- -- -- -- -- ----

222DAF 1,256.5 4h 15m45h 52m 9.3% 63.0% -- 12.0% 10.120.4%

BU14JVA 150.7 0h 30m5h 26m 9.2% 57.8% -- 8.1% 7.828.6%

CN13BKK 20.9 0h 27m1h 24m 32.1% 49.1% -- 8.8% 7.715.8%

FN14GDJ - Helen 1,387.7 3h 51m43h 48m 8.8% 75.0% -- 16.6% 9.324.3%

HX14 WFS 1,341.2 1h 28m36h 25m 4.0% 78.4% -- 3.1% 9.029.1%

OE63SEO 2,060.2 8h 22m63h 1m 13.3% 78.7% -- 23.2% 7.033.9%

OE63SEY 3,924.0 1h 15m84h 49m 1.5% 86.2% -- 22.9% 7.439.7%

OE63SFF 0.4 0h 12m0h 28m 42.9% 6.2% -- 0.0% 1.011.0%

OE63SOH -- ---- -- -- -- -- ----

OE63SOJ 0.0 --0h 1m -- 0.0% -- 0.0% --14.7%

OE63SOU 800.3 3h 44m36h 9m 10.3% 71.0% -- 3.3% 12.021.8%

OE63SUV -- ---- -- -- -- -- ----
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RIKASTAGE DAF-I SÕIDUKIPARKI  
KAUGSEIRE VÕIMALUSTEGA 

Kaugseirest on saanud kiiresti vajalik osa veonduse efektiivseks korraldamiseks. DAF pakub lisavarustusena 

Microlise’i kaugseiremoodulit, mille saadetav kütusearuanne võimaldab jälgida sõidukite kütusetarbimist.

• Eelpaigaldatud kaugseiremoodul koos remondi- ja hoolduslepinguga 
 

• Kütusearuanne võimaldab jälgida kütusetarbimist 

• Annab aluspinna laiaulatuslikule kaugseirelahendusele 

• Eelpaigaldatud kaugseiremoodul on saadaval ka väljaspool remondi- ja hoolduslepingut (hinnakirja 

kohaselt)



PIIRAKE KÜTUSEKULUSID 
JA VÄHENDAGE 

AUTOJUHTE JULGUSTATAKSE SÕITMA KÜTUSESÄÄSTLIKU 
SÕIDUSTIILIGA 

Juhtide seire, küsitluse tegemise ja hea sõidutava järgimisega võib saavutada kogu sõidukipargi 5–15% kütus-

esäästu. Peale sõidukipargi paranenud kasutamise aitab kütusekulu vähendada ka sõidukite parem kasutamine. 

Lisavarustusena saab paigaldada ka kabiiniseadme, mis annab teile reaalajas tagasisidet juhtide rikkumiste kohta.

• Sääst 5–15% parendatud ökonoomsema sõidutava tulemusel  
  

• Säästab veelgi kütust sõidukipargi parema kasutamisega  

• Ohutu sõitmine aitab vähendada kiiruseületusi ja äkilist kiirendamist ning säästab kütust  

• Kabiiniseade DriveTab annab juhtide sõidustiili kohta vahetut tagasisidet   

• Management Dashboard annab teile vajalikku teavet oluliste valdkondade, näiteks tühikäigu 

suundumuse tuvastamiseks. See võimaldab keskenduda kütuse säästmisele 



SAAVUTAGE TÄPNE 
ÜLEVAADE

ÜLEVAADE ON PALJU ROHKEM KUI VAID VARA TÄPNE 
ASUKOHT 

Integreeritud Google Mapsi abil saab näha, kus teie vara reaalajas asub, saada kiiresti täpset teavet iga sõiduki 

kohta ja näha vaadet tänava tasemel. Ülevaade ei ole piiratud vaid reaalajaga. Taasesitus võimaldab vaadata sõidu-

ki eelmisel ajaperioodil läbitud teekonda, st võimaldab teil naasta ja näha sõiduki sooritust või teekonda.

• Vähendage läbisõitu teadmisega, milline teekond läbiti  

• Teadke, kus kõik sõidukid nii kaardil kui ka reaalajas asuvad  

• Minge kuni tänava tasemel vaateni  

• Teadke, milliseid teekondi sõidukid on läbinud ja nende sooritust  

• Eraldage töö tegemiseks õige sõiduk 



SUURENDAGE 
TOOTLIKKUST

REAALAJAS ÜLEVAADE VÕIMALDAB ARU SAADA, MIDA 
SÕIDUKID TEEVAD, PARANDADA NENDE KASUTAMIST 
NING SAADA SAABUMISEL JA VÄLJASÕIDUL TÄPNE 
SOORITUSE NÄITAJA (KPI) 

Konkurentsis püsimiseks on vaja tagada, et saaksite oma varast kõige rohkem tulu. DAF-i kaugseire annab teile 

mitte ainult ülevaate reaalajas, vaid ka võimaluse näha, kui sõiduk on saabunud varem või hiljem, samuti selle 

töötsükli aja. See võimaldab teha oma ajakavas vajalikke muudatusi, et tagada kõikide kavade järgimine.

• Parandage kasutamist ... saabumis- ja väljumisaegade teadmine võib parendada sõidukipargi 

kasutamist kuni 10%     

• Suurendage tõhusust ja püsige konkurentsivõimelisena  

• Vähendage raiskavat tühijooksu  

• Kui kõik ei lähe plaanipäraselt, arvutage ajakavad uuesti  

• Ülevaade annab teavet tähtajalise tarne tulemuslikkuse näitajate kohta



EDENDAGE OHUTUT 
SÕITMIST

VAADAKE OHUTU SÕIDU ARUANDEID JA KASUTAGE 
ANDMEID KINDLUSTUSKULUDE VÄHENDAMISEKS

Jälgida saab näiteks äkkpööramise, kiiruseületamise ja äkkpidurdamine andmeid, mis annab juhtidele ohutu 

sõidu parimate tavade koolitamiseks vajalikku teavet. Õige koolitus teatud valdkondades (nt ennetamine koos 

küsitlusega, juhendamine) võib vähendada õnnetuste arvu ja kindlustusmakseid ning aitab samas vähendada 

sõidukite seisakuid. Sagedamate juhtumite tuvastamine ja ohutussuundumuse analüüs aitab õnnetusi vähendada. 

Õnnetuse korral aitab saadud teave kiiresti vastutuse määratleda.

• Vähendage õnnetusi. Kaugseire ohutusteavet kasutades on õnnetuste arv vähenenud kuni 50%  

• Vähendage kiiruseületamisi ja kaasnevaid vahejuhtumeid. Kohalike kiiruseületamiste aruandeid 

kasutavates sõidukiparkides on kiiruserikkumised vähenenud kuni 80%  

• Vähendage kindlustusmakseid  

• Analüüsige õnnetuste murekohti ja ohutussuundumusi  

• Suurendage sõidukipargi ja juhtide ohutust ning suurendage ettevõtte sotsiaalset vastutustunnet  

• Vähendage sõidukite seisakuid  

• Selgitage vastutus kiiresti  

 

 



PARENDAGE SÕIDUKITE 
TURVALISUST

SAAGE TEADA EBATAVALISEST TEGEVUSEST, NÄITEKS 
LUBAMATUST LIIKUMISEST 

Kui sõidukit ei kasutata, annab DAF Telematics teile võimaluse oma sõidukeid geopiirete abil tõhusalt lukustada. 

Kui sõidukid rikuvad geopiirdeid, saadab süsteem hoiatuse, mis võimaldab teil koostada parima tegevuskava.

• Lukustage sõidukid, kui neid ei kasutata  

• Saage hoiatus lubamatu kasutuse kohta  

• Saate kaitsta sõidukeid, laste ja autojuhte  

• Saate vähendada kindlustusmakseid 



VÄHENDAGE  
HALDAMIST

SAATKE AJASTATUD ARUANDEID AUTOMAATSELT 
MITMELE OSANIKULE JA LAADIGE EEMALT ALLA 
DIGITAALSE SÕIDUMEERIKU ANDMEID 

Ärijuhtimise tööriistad (nt Management Dashboard) koguvada teavet teie sõidukite kohta, nt nende 

läbisõidumõõdikute näite, kütusekulu, sooritust. See võimaldab teil kasutada neid veebis, uurida suundumusi ja 

hoida mitut osanikku kursis automaatsete kavandatud aruannete abil. Sõidumeeriku andmete eemalt allalaadimine 

(valikuline) võib säästa iga nädal tunde haldamisaega ja võimaldab töötajatel tegelda olulisemate ülesannetega.

• Sõidumeerikute eemalt allalaadimine säästab tunde haldamisaega  

• Kaasake tähtsamad osanikud automaatselt planeeritud aruannetega  

• Analüüsige suundumusi ja tehke palju teadlikumaid otsuseid  

• Laadige andmed edasiseks analüüsiks alla 



DAF MULTISUPPORT

Me pakume DAF MultiSupporti lepingute, DAF Warranty Plusi lepingute ja selle taga oleva organisatsiooni abil 

kõikehõlmavat tavalist ja valikulist teenindust. DAF MultiSupport Services võimaldab valida ühe alltoodud viiest 

määratletud hoolduslepingust.

KÕIKIDE TEENUSTE 
ÜLEVAADE

Warranty 
Plus – 

käiguosa

Warranty 
Plus – 
sõiduk

Järgimine Full
R&M

Fleet
Services

Käiguosa parandused

Tõrketugi

Parandused väljaspool käiguosa

Hooldus

Tehnoülevaatused

Kulumiste parandused

Kohandatud lahendused

DAF Telematics



VALIKULISED 
LISAMOODULID

SUHELGE AUTOJUHTIDEGA 
REAALAJAS 
 
DriveTab hõlbustab kõnesid ja sõnumeid ning lukustub sõiduki 

liikumise ajaks automaatselt, mis võimaldab ohutumat sidet. 

Kuivõrd tariifid on ühtsed, siis on ka sidekulud väiksemaid. 

DriveTab võimaldab saada reaalajas tagasisidet juhi sõidustiili, 

tööülesande täitmise ja sisseehitatud satelliitnavigatsiooni 

kohta. See aitab juhte teekonna optimeerimisel.
 

• DriveTab toetab ohutut ja kulutõhusat suhtlemist 
  

• Sisseehitatud satelliitnavigatsioon aitab juhte 

soodsama teekonna kavandamisel 

• DriveTab toetab töövoo elementide, näiteks sõidukite 

ülevaatuste abil töötervishoidu ja tööohutust  
 

• DriveTab aitab säästa kütust, teavitades juhti reaalajas 

võimalikest rikkumistest  

 

ANALÜÜSIGE KAVASID JA 
TEGELIKKUST NING  
PARANDAGEKLIENDITEENINDUST 

Journey Management pakub reaalajas ja tagasivaatavat ajakava 

järgimise ülevaadet (kava vs. tegelikkus) ja reisi olukorda, mis 

annab teie äritegevusele suurema paindlikkuse ja parema 

reageerimisvõime.

• Analüüsige eesmärki võrreldes tegelikkusega 
 

• Parendage kavandamist  
 

• Suurendage autojuhi jõudlust  
 

• Vähendage läbisõitu ja autojuhtide tööaja hälbeid  
 

• Parendage teenindust ja suurendage ärilist  

paindlikkust  
 

• Lühendage sõidumeerikute  

haldamisaega  

 

 

 

Lisateabe saamiseks pöörduge Microlise’i poole  

dafsales@microlise.com

DAF Telematics on täiuslik platvorm Microlise’i pakutavate lisateenuste valikule. Need hõlmavad tänapäevaseid juhi 

andmevahetuse ja logistika kavandamise tööriistu, mis võimaldavad veonduse efektiivsust parandada. Samuti on 

võimalik varustada kõiki olemasolevate sõidukite tüüpe, et tagada sõidukipargi laiaulatuslik kaetus.
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Pideva tootearenduse huvides jätab DAF Trucks endale õiguse 
muuta tehnilisi andmeid või seadmestikku ette teatamata. 
Täpse ja värske teabe saamiseks pöörduge DAF-i kohaliku 

edasimüüja poole.


