
ZWIĘKSZ 
BEZPIECZEŃSTWO, 
ZMNIEJSZ LICZBĘ 
ROSZCZEŃ

WEBFLEET Video łączy nagrania z kamery samochodowej z danymi dotyczącymi jazdy, umożliwiając 

pełny wgląd w okoliczności zdarzeń drogowych. Technologia sztucznej inteligencji rozpoznaje 

ryzykowne zachowania i ostrzega kierowcę, pomagając mu uniknąć niebezpieczeństwa. Rozwiązanie 

to zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, niższe składki ubezpieczeniowe i krótsze czasy 

przestojów. Można je też skonfigurować pod kątem własnych potrzeb w zakresie ochrony prywatności.

WEBFLEET Video/CAM 50
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCÓW I FLOTY ZA POMOCĄ TELEMATYKI WIDEO 

KORZYŚCI

OBNIŻ WYDATKI ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI 
•  Chroń swoją flotę przed fałszywymi zgłoszeniami i nie przepłacaj w przypadku roszczeń 

ubezpieczeniowych 50/50.
•  Dzięki aktywnemu wykrywaniu ryzykownych zachowań i ostrzeganiu kierowcy unikniesz wypadków i 

obniżysz liczbę roszczeń.

ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO I CHROŃ KIEROWCÓW 
•  Ostrzeżenia w czasie rzeczywistym o niebezpiecznym stylu jazdy pozwalają kierowcom podjąć 

odpowiednie działania, zanim dojdzie do wypadku.
•  Większa ilość danych pozwala korzystniej rozwiązywać spory z klientami i osobami postronnymi1.
•  Dzięki rejestrowaniu zdarzeń na drodze i gromadzeniu danych na temat jazdy można lepiej szkolić kierowców

UZYSKAJ WGLĄD W ZDARZENIA KRYTYCZNE 
•  Nagrania z kamery są wyświetlane obok danych dotyczących jazdy w celu stworzenia kompleksowego 

obrazu pojazdów floty na drodze.
•  Szybki dostęp do transmisji na żywo umożliwia natychmiastowe podjęcie działania.
•  Zarejestrowane nagranie zdarzenia drogowego usprawnia proces zgłaszania szkody.

ZWIĘKSZ SPRAWNOŚĆ FLOTY 
•  Nagrania wideo pomagają szybciej ustalić fakty, potwierdzając słuszność i dokładność zgłoszeń w postaci 

gotowych dowodów.
•  Poprawa stylu jazdy pozwala wydatnie obniżyć liczbę uszkodzeń pojazdów i wypadków oraz skrócić 

czas przestoju.
•  Dostęp do wszystkich funkcji za pomocą jednej platformy łączącej dane telematyczne i kamery umożliwia 

obsługę przez jeden zespół wsparcia technicznego.



DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość kamery:

•  Skierowana na drogę: 1080P HD, kąt 
widzenia 140°

•  Skierowana na kierowcę: 720P HD 
ze zintegrowanym trybem nocnym

Wbudowana technologia nagrywania 
zdarzeń oparta na SI

Wbudowany ekran dotykowy

Wbudowany głośnik do alarmów 
dźwiękowych

Przycisk alarmu: Rozpoczyna 
nagrywanie po naciśnięciu przycisku

Karta SD klasy komercyjnej o 
pojemności 128 GB (do 100 godzin 
nagrań z jazdy)

Zabezpieczenie karty SIM, karty 
SD i przewodu zasilającego przed 
manipulacjami

Możliwość bezprzewodowego 
podłączenia maks. 4 kamer

Temperatura pracy:

• Warunki pracy: Od 0°C do +70°C
• Pamięć: Od -10°C do +85°C

Zintegrowany moduł GPS

Dołączony zestaw przewodów 
zasilających umożliwia stałe 
podłączenie do źródła zasilania

1   WEBFLEET Video ułatwia przestrzeganie przepisów. 
Jednak używanie produktu w sposób zgodny z przepisami 
leży w obowiązku klienta.

2   Wymagane połączenie do transmisji danych, a materiały 
wideo muszą być dostępne w pamięci urządzenia.
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FUNKCJE

NAGRYWANIE MATERIAŁU WIDEO I JEGO AUTOMATYCZNE 
PRZESYŁANIE
Kamera CAM 50 nagrywa przez cały czas, gdy pojazd jest w ruchu. 
Nagrania zdarzeń są pobierane z kamery i wyświetlane w WEBFLEET.

TYP ZDARZENIA WIDEO
Zdarzenia dotyczące jazdy (np. nagłe hamowanie), zdarzenia 
wykrywane przez SI (np. używanie telefonu podczas jazdy) i 
zdarzenia nagrywane po naciśnięciu przycisku alarmu są przesyłane 
automatycznie do WEBFLEET.

INFORMACJE ZWROTNE DLA KIEROWCY W KABINIE
Kierowca jest ostrzegany za pomocą alarmów dźwiękowych i 
wizualnych w czasie rzeczywistym, kiedy kamera CAM 50 wykryje 
ryzykowne zachowanie podczas jazdy.

POBIERANIE NAGRAŃ NA ŻĄDANIE2

Pobierz nagranie z kamery z poprzedniej podróży, wybierając 
określony czas i pozycję pojazdu na śladzie trasy w WEBFLEET.

TRANSMISJE NA ŻYWO2

Oglądaj transmisje na żywo z kamer w swojej flocie skierowanych na 
drogę i na kierowcę.

GWARANCJA PRYWATNOŚCI1 
Przejmij pełną kontrolę nad konfiguracją, w tym nad działaniem 
kamery skierowanej na kierowcę, okresem przechowywania nagrań i 
dedykowanymi uprawnieniami dostępu w WEBFLEET.

Szczelina na uchwyt 
montażowy

Kamera skierowana 
na drogę

Kamera skierowana na kierowcę 
(pomaga kierowcy skupić się 

na drodze)

Tryb nocnyPrzycisk alarmu Gniazdo kart SIM i SD 
zabezpieczone przed 
manipulacjami

Bateria chroniąca 
przed przerwami 
w zasilaniu


