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Zadbaj o bezpieczeństwo 
kierowców i floty  

z WEBFLEET Video



WEBFLEET Video 

Telematyka wideo pomaga 
kierowcom w pracy i podnosi 
standardy bezpieczeństwa

TO ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE POMOŻE CI: 

Czy wiesz, że?

Zebraliśmy opinie ponad 1000 osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
flotą, aby dowiedzieć się jaki wpływ 
ma bezpieczeństwo drogowe na 
działalność flot komercyjnych.

3 
to średnia liczba roszczeń 
ubezpieczeniowych wnoszonych 
każdego miesiąca przeciw flotom 
biznesowym.

42% 
pojazdów we flotach komercyjnych 
bierze udział w od 1 do 5 kolizji w 
ciągu roku.

65% 
menedżerów flot obawia się, że inni 
użytkownicy dróg zgłaszają fałszywe 
roszczenia przeciwko ich pojazdom.

84%
kierowników flot przyznaje, że 
nieodpowiedni styl jazdy ich 
kierowców ma negatywny wpływ na 
działalność całej firmy.

Przeczytaj pełen raport

Wypadek z udziałem jednego z Twoich 
pojazdów może w wieloraki sposób wpłynąć na 
innych kierowców i działalność firmy. Oprócz 
zagrożenia dla ludzi biorących udział w wypadku 
problemem są również kary finansowe, roszczenia 
ubezpieczeniowe, koszty naprawy i serwisu, 
uszczerbek na reputacji i inne czynniki. 

WEBFLEET Video łączy nagrania z kamery 
samochodowej z danymi telematycznymi 
dotyczącymi jazdy, umożliwiając pełny wgląd w 
okoliczności zdarzeń drogowych. Kamera CAM 50 
z wbudowaną technologią sztucznej inteligencji 
identyfikuje ryzykowne zachowania i ostrzega 
kierowcę, pomagając mu uniknąć wypadków. Kamerę 
można dowolnie skonfigurować, dostosowując ją do 
potrzeb kierowców i firmy w zakresie prywatności.

obniżyć wydatki 
związane z 
roszczeniami

zwiększyć 
bezpieczeństwo i 
chronić kierowców

mieć pełen wgląd w 
krytyczne zdarzenia 
drogowe

zwiększyć 
wydajność floty

https://www.webfleet.com/webfleet/knowledge-centre/downloads/health-and-safety/safety-report-2021


Od ograniczenia 
kosztów roszczeń 
po zabezpieczenie 
całej floty

Najlepsza w 
swojej klasie 
telematyka video

Zabezpieczenie f loty przed 
fałszywymi roszczeniami 
oraz redukcja dodatkownych 
kosztów.

Pobieranie nagrań wideo na 
żądanie umożliwia szybkie 
rozwiązywanie sporów. 

Stały dostęp do transmisj i 
na żywo umożliwia 
natychmiastowe podjęcie 
działania w razie potrzeby. 

Dostęp do wszystkich funkcji 
umożliwia jedna platforma, 
ponieważ urządzenia 
telematyczne i  kamera są 
obsługiwane przez jeden zespół 
pomocy technicznej .

Dzięki nagraniom z kamery samochodowej w jakości 
HD połączonym z danymi dotyczącymi jazdy można 
uzyskać wgląd w krytyczne zdarzenia drogowe.

Gwarancja prywatności
Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą 
o ochronie prywatności. Sprawujesz pełną kontrolę 
nad konfiguracją, w tym nad działaniem kamery 
skierowanej na kierowcę, okresem przechowywania 
nagrań i dedykowanymi uprawnieniami dostępu w 
WEBFLEET. Ponadto nasze centra danych znajdują 
się w Europie i ściśle przestrzegają zasad RODO.

SI zapewnia bezpieczeństwo przez 
działania prewencyjne
Najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa 
pojazdom i kierowcom jest zapobieganie niebezpiecznym 
sytuacjom. Kamera CAM 50 wykorzystuje sztuczną 
inteligencję (SI) w celu identyfikacji ryzykownych 
zachowań kierowcy. W takich sytuacjach kamera 
ostrzega kierowcę za pomocą alarmów wizualnych i 
dźwiękowych. Dzięki temu może on podjąć odpowiednie 
działania, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 



Większe 
bezpieczeństwo, 
mniej stresu 
i wyższa 
wiarygodność z 
WEBFLEET Video  
 

Janiszewski ThermoTransport to nowoczesna firma 
transportowa z 20-letnim doświadczeniem na rynku 
przewozów. Specjalizuje się w transporcie towarów w 
temperaturze kontrolowanej, ultra świeżych, głęboko-
mrożonych jak i neutralnych, obsługując najbardziej 
wymagających klientów w całej Europie.

Jako jeden z pierwszych klientów Webfleet Solutions 
rozpoczęła testy i wdrożyła w swojej flocie usługę 
WEBFLLET Video. W samą porę!  Pojazd firmy wyposażony 
w kamerę CAM50 uczestniczył w kolizji spowodowanej przez 
inne auto w trakcie manewru wyprzedzania. Wypadek był 
bardzo poważny i zakończył się dachowaniem jednego z 
uczestników, ale był zupełnie niezawiniony przez kierowcę 
ciężarówki. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez 
system i posłużyło jako materiał dowodowy.

„Nagrane pokazało faktyczny przebieg zdarzenia i zostało 
wykorzystane na miejscu wypadku celem prezentacji policji 
badającej okoliczności wypadku.” - mówi Karol Janiszewski, 
właściciel firmy. „Kierowca natychmiastowo został zwolniony 

z odpowiedzialności, co również miało wpływ na dalszy 
przebieg jego pracy oraz psychiczne samopoczucie naszego 
pracownika. Film potwierdził wersje zdarzeń opisywaną 
poprzez naszego kierowcę, co pozytywnie wpływa także na 
jego wiarygodność.” 

Wykorzystanie nagrania wideo znacznie usprawniło cały 
proces związany z ustaleniem sprawcy i obsługą wniosków 
ubezpieczeniowych, a dodatkowo zmniejszyło stres kierowcy 
i zdjęło z jego barków konieczność udowadniania swojej 
wersji zdarzeń.

„Jeśli kierowcy mogli mieć wątpliwości w związku z 
kamerami w kabinach, to ten przypadek zdecydowanie je 
rozwiał.”– dodaje Karol Janiszewski. „Poza wykorzystaniem 
nagrań w sprawach spornych czy zdarzeniach, gdzie 
ciężko jest ustalić sprawcę, widzę ogromny potencjał w 
wykorzystaniu nagrań w procesie szkoleń kierowców i 
doskonalenia ich stylu jazdy. Jestem przekonany, że tym 
sposobem będziemy w stanie obniżyć szkodowość o 
kilkanaście-kilkadziesiąt procent.”

Case study 

Firma Janiszewski 
ThermoTransport



WEBFLEET Video – rozwiązanie od 
dostawcy nr 1 w Europie w obszarze 

zarządzania flotą
O firmie Webfleet 
Solutions 

W Webfleet Solutions pomagamy 
naszym klientom zbliżyć się do 
swoich kierowców. Wszystko, co 
robimy, wynika z jednej prostej 
zasady – jeśli jesteś blisko spraw 
swoich kierowców, możesz 
podejmować mądrzejsze decyzje.

To przekonanie w połączeniu z 
naszą ciągłą innowacyjnością, 
dążeniem do stawiania klienta 
na pierwszym miejscu oraz 
nieustającym podnoszeniem 
jakości i niezawodności sprawiło, 
że jesteśmy liderem w Europie i 
jednym z czołowych dostawców na 
świecie w dziedzinie telematyki i 
zarządzania flotą pojazdów.

Kontakt:
+48 22 346 00 94
webfleet.com

Odwiedź witrynę

https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/fleet-dash-cam/
https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/fleet-dash-cam/

