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Dlaczego to robimy?

Telematyka to coś więcej niż monitoring GPS pojazdów. Faktycznie, w twoim samochodzie zostanie 
zamontowany lokalizator GPS, ale sam system Navifleet nie skupia się na śledzeniu lokalizacji. Poniżej 
dowiesz się, jak zadbamy o twoją prywatność i jak wpłynie to na twoją pracę. 

Wprowadzamy telematykę 
od Navifleet

Jak to wpłynie na twoją pracę? 
Telematykę wprowadzamy w taki sposób, aby nie wpłynęła na twój komfort wykonywania codziennych 
obowiązków. System od Navifleet to przede wszystkim zaproszenie do wspólnej rywalizacji w zakresie 
poprawy techniki jazdy - zarówno twojej, jak i kolegów oraz koleżanek z pracy. Jak to się odbywa? W bardzo 
prosty sposób:

Twoja prywatność
To ty decydujesz, kiedy poruszasz się prywatnie, a kiedy służbowo. 
Jeśli w aplikacji Navifleet Driver włączysz jazdę prywatną, nikt w twojej 
firmie nie będzie w stanie zobaczyć twojej lokalizacji oraz odwiedza-
nych adresów. Gwarantujemy ci pełną prywatność.

System przeanalizuje twój styl jazdy - System Navifleet zidentyfikuje elementy stylu jazdy, w których 
radzisz sobie wybitnie oraz takie, nad którymi dobrze byłoby popracować. Oceny są przyznawane 
w takich kategoriach jak przyspieszenia, prędkość i płynność jazdy, hamowania, dobór przełożeń skrzyni 
biegów czy postoje z włączonym silnikiem. 

Będziesz brał udział w wyzwaniach - Okresowo będziesz uczestniczył w wyzwaniach, które pozwolą ci 
wyeliminować złe nawyki za kierownicą. Zostaniesz poinformowany, jakie kategorie ocen będą brane pod 
uwagę oraz kto uczestniczy w danym wyzwaniu.

Otrzymasz wirtualnego instruktora - aplikację Navifleet Driver - Wirtualny trener techniki jazdy pomoże 
ci identyfikować obszary do poprawy, analizować popełnione błędy oraz śledzić rywalizację z innymi 
w przygotowanych konkursach i wyzwaniach. Choć każdy z nas uważa się za dobrego kierowcę (a brak 
poważnych szkód na koncie tylko potęguje to uczucie), to jednak warto podnosić swoje kwalifikacje. Jeśli 
chcesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi aplikacji Navifleet Driver, to znajdziesz je TUTAJ. 

Pobierz aplikację Navifleet Driver  
z App Store lub Google Play

Poprawa twojego 
bezpieczeństwa za 
kierownicą

Optymalizacja 
kosztów 
utrzymania floty

Redukcja negatywnego 
wpływu floty na
środowisko

https://pomoc.navifleet.pl/support/solutions/articles/80000967802-aplikacja-navifleet-driver-pierwsze-kroki

