DAF TELEMATICS
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Miks see mulle kasulik on?
DAF Telematics aitab teil oma sõidukiparki paremini

Milliseid eeliseid pakub DAF Telematics oma
klientidele?

hallata. See annab teile MICROLISE’i seadmete abil teie

• Väiksemad kütusekulud

sõiduki FMS-i lüüsi kaudu võetud täpsed andmed. Teave

• Väiksem vajalik läbisõit

võimaldab teil näha, kus teie sõiduk asub ja kus see on

• Väiksem süsinikuheide

olnud, kuidas sellega on sõidetud ja milline on selle

• Väiksem sõidukite kulumine

sooritus. Samuti võimaldab seade tuvastada suundumusi

• Väiksemad õnnetuste kulud ja kindlustusmaksed

ja muutusi ning töötada välja eesmärke, kuidas alustada
sõidupargis raha säästmist.

Mis on Microlise?
Microlise on veonduse majandusharu juhtiv
kaugseireteenuste pakkuja. Oleme teinud nendega
koostööd, et aidata meie klientidel vähendada kasutuse
ja efektiivsuse suurendamise ning kütusekulu ja ohutuse
parendamise teel nende kulusid ja oma sõidukipargi
tegevuse keskkonnamõju.

• Väiksem haldusvajadus
• Sõidukite parem turvalisus
• Parem autojuhtidega reaalajas suhtlus
• Paremad autojuhid
• Autojuhtide parem ohutus
• Sõidukipargi suurem efektiivsus

Kas ma saan korraldada süsteemi tutvustamise?
Jah. Lisateabe saamiseks minge DAF-i kohaliku
edasimüüja müügiosakonda.

Microlise on tegutsenud üle 30 aasta ja toetanud üle
maailma rohkem kui 150 000 sõiduki ühendusi, neist
Suurbritannias rohkem kui 55 000 raskeveokil. Tüüpilise 5

What if I do not want a full DAF MultiSupport package
but still want full Telematics?

−15% kütuse kokkuhoiuga aitab Microlise säästa oma

If the full Repair & Maintenance package is not for you,

klientidel igal aastal üle 172 miljoni naelsterlingi ja

the pre-installed telematics data logger box is still

vähendada CO2 heitmeid kuni 333 000 tonni.

available as a cost effective optional extra. Please speak

Kuidas toimib DAF Telematics võrreldes muude
OEM-i kaugseire lahendustega?
DAF Telematicsi andmelogeri moodul ja sõidukipargi
tulemuslikkuse aruandluse põhipakett muudab kaugseire
palju laiemaks ja professionaalsemaks. Selle saab endale
hankida ühekordse, igakuise või aastase tasu eest.
Enamik DAF-i kaugseire kasutajaid mõistab põhipaketi
suuri eeliseid juba varases kasutusjärgus.
Erinevalt enamikust teistest tootjatest annab DAF
Telematics võimaluse arendada oma lahendust, näiteks
selliste lisamoodulite nagu Remote Tacho Download,
Journey Management ja/või kabiini sideseadmete
kaasamisega.

to your dealership sales department for more information.

Can I arrange a demonstration of the system?
Yes, please contact your local DAF dealership sales
department for more details.

DAF TELEMATICS
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kas ma saan paigaldada seadme mitte-DAF-i
sõidukile?

Mul juba on vahetu Microlise’i
kaugseiresüsteem.

Jah, Microlise’i kaugseire riistvara saab paigaldada igale

Kui teie ülejäänud sõidukipargile on juba Microlise

mitte-DAF-i sõidukile. Pöörduge DAF-i kohalikku

paigaldatud, võib DAF-ilt tellida riistvara

esindusse ja nemad teevad vajalikud ettevalmistused.

eelpaigalduse. Sel juhul suunatakse andmed teie

Minu sõidukid töötavad kogu Euroopas.
DAF-i kaugseiresüsteemi rändlus hõlmab Euroopa 27
liikmesriigile lisaks Norrat ja Šveitsi. Leping on fikseeritud

Microlise’i süsteemi portaali.

Kas Driver Performance Assistent (DPA) annab sama
tulemuse kui Telematicsi aruanded?

määraga ja seega võib teie sõiduk töötada terves

Ei, DAF Telematics annab rohkem näitajaid kui DPA, aga

Euroopas lisarändlustasudeta.

need mõlemad täiendavad teineteist ja

Kuidas ma saan näha sõiduki jälgimise ja autojuhi
tulemuslikkuse teavet?
DAF-i kaugseiresüsteemi pääseb läbi veebibrauseri
(www.daf-telematics.co.uk) Internet Exploreri, Google
Chrome’i, Firefoxi või Safari kaudu.

Kui tihti saadetakse sõiduki andmeid?

parendavad sõidutulemusi.

Mis juhtub, kui kaugseiresüsteemis läheb midagi
valesti?
DAF Telematicsi andmelogeri karbid on valmistatud
rangete standardite kohaselt. Väga ebatõenäolise
tõrke korral on telefoni või e-posti teel kättesaadav 24/7
tugi. Üldiselt võib tõrke kõrvaldada kaugside

Tavaliselt saadetakse sõiduki andmed liikumise ajal iga

teel, vastasel juhul tuleb lasta andmelogeri karpi uurida

15 minuti või 1 miili järel. Puhkerežiimis edastatakse

DAF-i edasimüüjal.

asukoht iga 12 tunni järel.

Millist sõiduomaduste teavet DAF-i kaugseire aruanne
edastab?
DAF-i kaugseiresüsteemi aruanded sisaldavad erinevaid
sõiduomaduste kategooriad, sealhulgas liigset tühikäiku,
ökosõitu, suurt kiirendust, liigset kiirust, ennetamist ja
äkkpidurdust.

Mis on Digital Tacho Download?
Remote Tachograph Download on tarnitav lisaks
tavalisele täielikule DAF Telematicsi lepingule või
eraldiseisva tootena. Lahendus vähendab halduse
üldkulusid, toetab vastavuse jälgimist ning vähendab
sõiduki seisakuid, andes nii sõiduki kui ka juhi digitaalsete
andmete eemalt allalaadimise võimaluse isegi siis, kui
sõiduk on teel. DAF-i täieliku kaugseire lepingule selle
mooduli lisamine on lisatasu eest.

Milline on andmelogeri karbi garantii?
Andmelogeri karp on garanteeritud Microlise või DAF
Telematicsi lepingutingimuste tähtajaga.

Kelle poole pöörduda lisateabe saamiseks?
DAF-i kaugseire kohta lisateabe saamiseks minge
edasimüüja müügiosakonda.

