
APP YOUR TRUCK!





•  Fleetboard Store to nowa platforma  
dla rozwiązań typu app, 
która zwiększa efektywność 
wykorzystania pojazdów 
ciężarowych.

•  Ogólnodostępna platforma 
dla innowacyjnych rozwiązań 
Fleetboard, Daimler oraz oficjalnych 
partnerów.

•  Szerokie portfolio rozwiązań app 
w odpowiedzi na zróżnicowane 
oczekiwania klientów.

•  Inteligentna łączność za pomocą 
app z wykorzystaniem danych 
pojazdów w czasie rzeczywistym.

NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIA APP
DLA TWOICH 
CIĘŻARÓWEK.
TYLKO WE 
FLEETBOARD 
STORE.

appyourtruck.com





WYPRZEDZAMY 
KONKURENCJĘ 
DZIĘKI 
INTELIGENTNEJ 
ŁĄCZNOŚCI.

Większy wybór
Różne rozwiązania  
dla różnych potrzeb 
klientów.

Rozwiązania app   
opracowane  
przez specjalistów
Branżowe know-how 
Fleetboard, Daimler oraz 
oficjalnych partnerów.

Dostępność w jednym 
miejscu 
Szeroki zakres rozwiązań 
na jednej platformie.

Mniej wyposażenia 
w kabinie kierowcy 
Więcej korzyści, niższe 
koszty, jeden komputer 
w pojeździe. 

Prosta administracja  
Wygodne oraz intuicyjne 
przypisywanie wybranych 
app do różnych pojazdów.

Uniwersalne 
zastosowanie 
Niezależne rozwiązania, 
dostępne dla wszystkich 
producentów pojazdów*.

appyourtruck.com

* wymagany standard FMS



OD POMYSŁU 
DO POJAZDU _ 
JAK TO DZIAŁA.

Platforma Fleetboard Developer 
Portal zawiera wszystkie informacje 
niezbędne zarówno dla oficjalnych 
partnerów, jak i dla zainteresowanych 
dostawców zewnętrznych w zakresie
tworzenia, udostępniania  
oraz sprzedaży rozwiązań app.
Stosowna dokumentacja 
techniczna wraz z opisem procesu 
i zamieszczania app na platformie 
pozwala w prosty i szybki sposób 
udostępniać je we Fleetboard Store.

PARTNER  
FLEETBOARD

FLEETBOARD  
DEVELOPER PORTAL

D



FLEETBOARD 
STORE

DISPOPILOT.GUIDE

Klienci Fleetboard mogą dowolnie 
pobierać i przypisywać wybrane app 
z Fleetboard Store do odpowiednich 
pojazdów lub całej floty. 
W ten sposób są one od razu dostępne 
dla kierowców na komputerach 
Fleetboard Dispopilot.guide.  
Nasze rozwiązania nie tylko ułatwiają 
kierowcom codzienną pracę, lecz także
poprawiają wydajność floty dzięki 
inteligentnej łączności.

appyourtruck.com



DISPOPILOT.GUIDE

Więcej niż komunikator – łatwy  
w integracji, prosty do instalacji.



WYDAJNOŚĆ

Kontrola statusu zleceń 
dzięki dopasowanym  
formatom dokumentów.

AKTUALNOŚĆ

Dedykowana nawigacja 
truck wraz z darmowymi 
aktualizacjami map oraz 
aktualnymi informacjami 
o ruchu drogowym.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroki wybór  
rozwiązań app zwiększa 
możliwości zastosowania 
wyposażenia pojazdu 
Fleetboard.

ŁATWOŚĆ

Wiadomości tekstowe 
umożliwiają komunikację 
bez zakłóceń.

appyourtruck.com



FLEETBOARD.
DRIVING LOGISTICS
FORWARD.

Więcej informacji na temat Fleetboard znajdą Państwo 
na stronie internetowej fleetboard.pl

•  Dopasowane 
rozwiązania od roku 
2000.

•  100% Spółka Daimler.

•   Kompleksowe usługi  
dostępne w jednym 
miejscu.

•   Najwyższy standard  
ochrony danych.

•  Zrealizowane instalacje 
w ponad 180 000 
pojazdów.

•  Wysoka dostępność 
i standard ochrony 
danych.

•  Rozwiązania dostępne 
dla samochodów 
ciężarowych 
i autobusów różnych 
producentów.



appyourtruck.com



Dodatkowe informacje: 
appyourtruck.com 

Fleetboard GmbH 
70546 Stuttgart 
Niemcy


