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Cine suntem?

Au trecut peste 10 ani de la înființarea unei mici firme sub numele Lambda Com din
Ungaria, având ca membri fondatori o echipă tânără de entuziaști care au descoperit că
au ca preocupare comună de a crea produse și servicii bazate pe tehnologie de ultimă
generație. Grație ritmului de dezvoltare și gradului de extindere înregistrate pe piețele
din Europa, în ultimul deceniu am devenit o companie multinațională cu prezență în 14
țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania, Polonia, Portugalia, România, Russia,
Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

Conform datelor înregistrate în Q3 2018, grupul WebEye deservește peste 80.000
abonamente active în Europa, din care peste 15.000 în România. Baza de clienți este
extrem de diversificată, conține atât flote mici de distribuție de 4-5 mașini cât și flote de
transport cu peste 1000 de autovehicule.



WebEye Dashboard este soluția ideală pentru verificarea și controlul tuturor proceselor din 
cadrul activității a companiei. Prin intermediul ei avem acces la toate informațiile legate 
utilizatori, misiuni, șoferi, trasee sau  autovehicule. Aplicația este web-based, adică poate fi 
accesată prin internet oricând de oriunde. Afișarea detaliată a traseelor efectuate este 
asigurată  de hărțile Navteq, Teleatlas și Google Maps, astfel aveți acces la toate facilitățile 
de ultimă oră.



Prin intermediul WebEye, utilizatorul poate obţine
următoarele date, informaţii de bază:

• porniri, sosiri, locul şi timpul opririlor (foaie de parcurs)
• kilometri parcurşi
• viteză, drum parcurs
• stil de șofat
• situaţia timpilor de mers, orelor de lucru în interval de timp la alegere (lunar, zilnic

etc.)
• traseele vehiculului pe hărţi digitale, cu funcţie de mărire micşorare
• tahograf digital
• descărcarea datelor tahograf (card şofer / memoria masă)



•diferenţierea utilizării în interes serviciu / uz personal
•identificare şofer şi selecţii rapoarte pe şoferi
•evidenţa temperaturii din camera frigorifică
•alarmă în cazul abaterii de la traseele predefinite (geo fencing, corridor fencing)
•transmiterea datelor de la computerul de bord a vehiculului (Canbus)
•colectare informaţii de la senzori digitali şi analogici ex:deschideri uşă, încălzire cabină, decuplare remorcă etc.
•conectare agregat, siroco, macar, mixer, etc. Asigură monitorizarea timpilor de funcționare, numărul declanșărilor și
afișarea consumului normat.

Prin intermediul serviciilor suplimentare WebEye se pot obţine
următoarele informaţii:

• monitorizarea nivelului de combustibil injectie motor + alimentari



WebEye Monitor şi WebEye Monitor for Mobile se poate vizualiza în timp real informații
despre starea flotei de vehicule de pe orice calculator / laptop şi telefon mobil. Aplicația
face accesibile oriunde și oricând datele vehiculelor pe o interfață simplă și clară, indicând
pe hartă poziția lor actuală





Tahograf 



Funcția eControl este soluția pentru problemele frecvente apărute în timpul organizării
transporturilor, cum ar fi utilizarea optimă a timpului de condus prevăzut de lege. Prin
intermediul acestei soluții transportatorii pot monitoriza de la distanță și în timp real timpul
de condus și timpul de odihnă al șoferilor. Pe lângă aceasta, eControl înregistrează cu
exactitate și timpul de lucru și cel petrecut în stand-by, date care pot fi accesate rapid și
simplu, în timp real sau ulterior pe pagina dispecerului.



Cu ajutorul funcției eDownload, datele tahografului digital sunt accesibile și online
pentru transportatori, indiferent dacă vehiculele lor se află în țară sau în străinătate.
Descărcarea din tahograful digital a datelor de pe cardul de șofer la 28 de zile,
respectiv a datelor din memorie la 90 de zile se poate realiza din toate țările Europei,
cu respectarea normelor în vigoare. Descărcarea de la distanță a datelor este o
modalitate rapidă și comodă de creștere a capacității de transport și a gradului de
exploatare a vehiculelor, deoarece vehiculele vizate nu trebuie scoase din trafic,
datele din tahograf putând fi accesate de la distanță, chiar și în timpul funcționării.

Astfel, prin utilizarea acestei soluții proprietarii de vehicule pot executa mai multe
comenzi, în timp ce pe drumul de întoarcere, datorită kilometrilor economisiți, flota
funcționează mai ecologic și mai economic.



Cu ajutorul funcției eDownload, datele tahografului digital sunt accesibile și online pentru
transportatori, indiferent dacă vehiculele lor se află în țară sau în străinătate. Descărcarea din
tahograful digital a datelor de pe cardul de șofer la 28 de zile, respectiv a datelor din
memorie la 90 de zile se poate realiza din toate țările Europei, cu respectarea normelor în
vigoare
Astfel, prin utilizarea acestei soluții proprietarii de vehicule pot executa mai multe comenzi,

în timp ce pe drumul de întoarcere, datorită kilometrilor economisiți, flota funcționează mai
ecologic și mai economic.



Compania dezvolta in permanenta functii noi, cum sunt, in prezent, Scanner ul, 

Route Sending si aplicatia pentru mobil, care vor ajuta la un mai bun 

management al clientilor.

Route Sending: 



Scanner:



În afara produselor și serviciilor oferite, trebuie să luăm în vedere și valorile
adevărate care pot face diferența în procesul de selecție a unui partener. Fiindcă
succesul oricărui proiect este asigurat de un project management calitativ și o echipă
dedicată de profesioniști, Vă punem la dispoziție toate resursele necesare în vederea
unei implementări reușite.

Astfel, toți clienții WebEye beneficiază pe toată perioada contractuală de:

➢ account manager dedicat
➢ asistență tehnică pentru instalarea-depanarea aplicațiilor
➢ training inițial și periodic - personal sau on-line
➢ reprezentant after sales dedicat
➢ departament help desk
➢ update gratuit aplicații și hărți
➢ licență fără limite de timp sau număr de utilizatori
➢ echipe de tehnicieni pentru instalarea / depanarea echipamentelor



Rapoarte automatizate:

▪ Pontaj soferi



Rapoarte automatizate:

▪ Raport Tahograf:



Thank you for your attention!
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