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CO JE TO WD DRIVER?

Jedná se o mobilní aplikaci (iOS, Android), která identifikuje řidiče a pasažéra ve vozidle pomocí 
Bluetooth komunikace s GPS jednotkou. Kromě toho nabízí také:

• Rozlišení druhu jízdy (soukromá, služební)

• Možnost zadání účelu jízdy u služebních jízd

• Zobrazení PIN k přidělené tankovací kartě

• Zobrazení tankovací nebo dobíjecí směrnice

• Zobrazení stavu vozidla při nabíjení (stav nabití baterie, čas do 80 a 100%, dojezd)

• Notifikace při zahájení nabíjení a dobití vozidla na 80 a 100%

Hodí se tedy skvěle pro provozování tzv. poolových vozidel, ale stejně tak i do manažerských 
vozidel (kvůli montáži bez porušení palubní desky) nebo k obchodníkům či servisním pracovníkům, 
kteří zadáním účelu jízdy pomohou rozlišit jízdy k fakturaci ujetých kilometrů. 
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PROČ POŘÍDIT WD DRIVER?

WD Driver přináší jednoduchou možnost identifikace řidiče, druhu jízdy a účelu bez nutnosti 
instalace periferií. Není tak třeba montovat tyto periferie ani nakupovat čipy pro řidiče. 
Ušetříte tedy za: 

• Čtečku čipů

• Sirénku

• Přepínač soukromé jízdy

• Čipy

• Instalaci

• Poškození palubní desky (provrtání pro přepínač, …)

• Externí klávesnice
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Mobilní telefon s aplikací WD 

DRIVER pomocí Bluetooth 

technologie detekuje vozidla v 

okolí a nabídne uživateli 

možnost přihlášení se do 

vozidla jako řidič nebo jako 

pasažér. 

JAK TO FUNGUJE?
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Řidič pak může přidat další 
detaily o aktuální jízdě. 
Především: 

• Druh (soukromá/služební)

• Účel jízdy:

• Výběrem z 
předdefinovaného 
seznamu

• Zapsáním vlastního textu 
účelu jízdy

DETAILY O JÍZDĚ
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Aplikace WD Driver podporuje
také elektromobilní
funkcionality: SOC, dojezd vozu, 
čas do nabití 80 a 100%. 

ELEKTROMOBILITA
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Pokud se ve firmě potkává na 
parkovišti více nastartovaných 
vozidel, může si řidič zvolit své 
výchozí pro urychlení komunikace.  

VÝCHOZÍ VOZIDLO
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Možnost nasměrovat hromadně 
řidiče na nejvýhodnější čerpací 
stanice nebo veřejné i neveřejné 
(firemní) dobíjecí stanice.

DOBÍJECÍ/TANKOVACÍ 
SMĚRNICE
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U právě použitého nebo výchozího 

vozidla se uživateli zobrazuje i PIN 

kód tankovací karty (pokud je zadán). 

Lze zobrazovat i více tankovacích 

karet k jednomu vozidlu. 

PIN KÓD TANKOVACÍ 
KARTY VOZIDLA



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

www.eurowag.com
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