
الخدمة
 إلى أي درجة تآكلت بطانة املكابح؟ وكم كيلومترًا يمكن 

أن تقطعها الشاحنة قبل حلول موعد الصيانة التالي؟
 يُيسر هذا عمليات الصيانة الوقائية للمركبات، والتخطيط األمثل 

لفترات الصيانة لتعزيز جاهزية أسطول الشاحنات للتشغيل.

سجالت الرحالت ورسم الخرائط
تتيح لك السجالت اإللكترونية للرحالت تتبٌّع جميع الوقائع، وتفاصيل الرحالت ،

ودوران املحرك واملركبة متوقفة، ومقياس الوقود، وفترات التوقف التام.
يعرض نظام رسم الخرائط من                    بيانات املركبة 

بشكل تخطيطي مباشر في رسم لخريطة رقمية للطرق.
رصد املناطق وإصدار تقارير الوصول واملغادرة 

وأكثر من ذلك.

Uptimeفترة تشغيل املركبة
 :Fleetboard Uptime تعرض

إشارات الخلل الناشطة واملختزنة
وحدات التحكم الكهربائية  
 إضافة إلى رصد استباقي إلشارات الخلل 

تحليل األداء
 يمثل نظام تحليل األداء، املدمج في نظام                     إلدارة 
 أساطيل النقل، إحدى نقاط البيع الفريدة التي تقدمها مرسيدس حيث تُستخدم

البيانات لتصنيف أنماط قيادة السائقين في “رتب مختلفة“.
يبلغ عمالء مرسيدس القدامى عن معدالت توفير في الوقود تصل إلى

     حيث يُسهم النظام في اإلدارة االقتصادية لألسطول.

Fleetboard
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حصدت أنظمة إدارة بيانات الكمبيوتر عن بُعد                    الكثير من الجوائز لتُيّسر لك إدارة
مركبتك وتحقيقك أفضل كفاءة. تيسر لك األنظمة، مثل نظام تحليل األداء املدمج في

تتبٌّع مؤشرات األداء الرئيسية         على املدى الطويل، فهي مثالً تساعد السائقين لديك في اكتساب أسلوب
قيادة احترازي واستدامته، مما يخفض من معدالت اإلهالك ويضائل استهالك الوقود. إن التحسين

املستمر لتباعد فترات الصيانة وتخفيض معدل الزيارات للورشة يعزز درجات الجدارة االقتصادية
ملركباتك. طورنا                    لتحقق رحالتك ربحًا أعلى منذ اليوم األول الستخدامه.

 FLEETBOARD خدمة
إلدارة السائق واملركبات،  

 زخم يقود أسطولك نحو النجاح
Fleetboard
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تقليل التكاليف
 استهالك وقود بمعدالت أدني تصل إلى 

                               أبلغ العمالء الذين يستخدمون
عن خفض ملعدالت اإلهالك ساهمت في:

رفع معدالت جاهزية املركبات 
وتخفيض معدالت الزيارات للورشة 

Fleetboard

زيادة اإلنتاجية
سائقون مدربون جيدًا وأكثر حماسًا 
 حوادث أقل بفضل تعزيز مستويات السالمة 

أثناء القيادة
تعزيز زمن تشغيل املركبة 

رصد مواقع الشاحنات وخط سير الرحلة

تحسين اإلجراءات
تقليص التكاليف اإلدارية 

استخدام “مراتب“ السائقين كأساس لنظام املكافآت
 تحسين معدالت شفافية أسطول الشاحنات باالشتراك

مع حلول الخدمات املقدمة من مرسيدس-بنز
Mercedes-Benz Service Solutions
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