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Wprowadzenie do systemu 
DAF Connect System DAF Connect

Ostrzeżenia 
Portal będzie wyświetlał powiadomienia (ostrzeżenia) o 
stanie pojazdu odbiegającym od określonych kryteriów, 
takich jak prędkość, czas pracy na biegu jałowym, zużycie 
paliwa, trasa i geolokalizacja. Te ostrzeżenia mogą być 
automatycznie przesyłane w postaci wiadomości e-mail 
lub SMS do osoby lub grupy osób, które nie mają dostępu 
do portalu. Możliwe jest utworzenie punktów 
zainteresowań i uwzględnienie ich w dopasowanym 
systemie powiadamiania o wybranych zdarzeniach w 
czasie rzeczywistym.

Raport zużycia paliwa dla pojazdu i kierowcy 
Raport zużycia paliwa dla pojazdu i kierowcy zapewnia wgląd w zużycie paliwa i sposób jazdy danego pojazdu lub kierowcy, 
co pozwala na kontrolę i wykonywanie porównań pomiędzy kierowcami lub pojazdami. Raport zapewnia także ogólne wyniki 
w wybranym okresie czasu dla całej floty. Wgląd w te dane zwiększa świadomość wpływu stylu jazdy na zużycie paliwa i 
pomaga poprawić efektywność jazdy.

Planowanie raportów 
Raporty systemu DAF Connect o zużyciu paliwa dla floty, 
wahaniach w zużyciu paliwa i wykorzystaniu floty mogą 
być automatycznie wysyłane pocztą e-mail do wielu osób, 
aby informować ich na bieżąco o wynikach. W zależności 
od określonych preferencji, raporty mogą być wysyłane 
codziennie lub co tydzień.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem DAF.
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DAF Connect stanowi część systemu DAF Transport 
Efficiency — naszej filozofii optymalizacji zwrotu każdego 
pokonanego kilometra drogi. DAF Connect pomaga 
zwiększyć dostępność pojazdu, poprawić efektywność 
logistyczną i zmniejszyć koszty operacyjne.

DAF Connect to łatwy w użyciu system 
zarządzania flotą przez Internet. Dostarcza on 
informacje w czasie rzeczywistym na temat 
kierowcy i lokalizacji dla pojedynczego pojazdu, 
grupy pojazdów lub nawet całej floty. Główne 
wskaźniki wydajności (KPI), takie jak trasy, czas 
jazdy, zużycie paliwa i wykorzystanie floty, są 
czytelnie wyświetlane na ekranie przeglądu. 
Możliwe jest wybranie danych z różnych 
systemów w celu ich porównania. System 
informuje użytkownika o stanie pojazdu 
odbiegającym od ustalonych kryteriów, takich jak 
czas pracy na biegu jałowym, prędkość czy 
geolokalizacja (gdy pojazdy zbliżają się do 
określonej uprzednio lokacji), i tym samym 
umożliwia podjęcie natychmiastowych działań w 
razie potrzeby. Podgląd lokalizacji ciężarówki w 
czasie rzeczywistym zapewnia aktualne 
informacje o lokalizacji samochodu, czasie jazdy  
i dyspozycyjności kierowcy, co usprawnia 
planowanie logistyczne. Analiza tras pomaga 
obniżyć koszty poprzez unikanie niebezpiecznych 
tras. Wgląd w stan techniczny pojazdów pozwala 
aktywnie planować czynności konserwacyjne, a 
w rezultacie zmniejszyć liczbę nieplanowanych 
napraw i zwiększyć dostępność pojazdu.

Deska rozdzielcza 
Łatwa w obsłudze i personalizacji deska rozdzielcza pokazuje główne wskaźniki KPI i cele floty w czasie ostatnich 7 dni na 
jednym, czytelnym ekranie przeglądu. Dostępny jest także przegląd obejmujący 30 lub 90 ostatnich dni. Wskaźniki KPI, na 
przykład przebyty dystans, czas jazdy i zużycie paliwa, są wyświetlane jako wykresy kołowe w odniesieniu do ustalonych 
celów i pokazują informacje w czasie rzeczywistym. Po najechaniu kursorem na wykres kołowy zostanie wyświetlone 
porównanie danych z poprzednim okresem. Możliwe jest też uzyskanie informacji na temat pojazdów pracujących 
konkretnego dnia, ostrzeżeń z ostatnich 24 godzin oraz dziennego wykorzystania floty za okres ostatnich 7, 30 lub 90 dni. 
Dodatkowe funkcje, takie jak na lokalizacja pojazdu, raporty zużycia paliwa czy możliwość porównania pojazdów i 
kierowców, są dostępne w menu znajdującym się z lewej strony deski rozdzielczej.

Wprowadzenie do systemu 
DAF Connect

Co otrzymasz, zamawiając 
system DAF Connect?
- Moduł DAF Connect (DCM)

- Antenę GSM + GPS systemu DAF 

Connect do zamontowania na 

dachu kabiny

- Dostęp do poniższych modułów 

poprzez portal internetowy DAF 

Connect przez 3 lata:

Live Fleet 
Moduł Live Fleet pokazuje dokładną lokalizację pojazdów 
na mapie. Moduł zawiera funkcje Trip Tracing (Śledzenie 
trasy) i Trip Report (Raport dotyczący trasy). Funkcja Trip 
Tracing pokazuje trasy wybranego pojazdu na mapie, 
włączając w to informacje takie jak przebyty dystans i czas 
jazdy danego pojazdu lub kierowcy. Funkcja Trip Report 
pokazuje trasy i różne dane dotyczące wydajności w 
wybranym okresie w formie tabeli. Możliwe jest 
porównywanie tras i zastosowanie wielu filtrów w celu 
optymalizacji planowania.


