Fleet-App pro ekologické zóny
Dojeďte do cíle bezpečně a včas i před dočasné ekologické
zóny a zakázané dieselové zóny!
Požadavky na logistiku a přepravu zboží, na turistickou, autobusovou i pravidelnou linkovou dopravu v Evropě se stále zvětšují. Kdy, kde a jaký druh ekologických zón byl vyhlášen, v jakých evropských městech a jaká pravidla musí být
dodržena při vjezdu?
I se správnou ekologickou plaketou nemá řidič jistotu, zda
má do ekologické zóny povolen vjezd, protože dopravní omezení a zákazy, které jsou závislé na počasí, jsou
zaváděny ve stále více a více zemích a téměř znemožňují
bezpečné plánování trasy.

PROFESSIONAL
Vždy nejnovější údaje
Všechna pravidla a výjimky pro
každou zónu pro daný typ vozidla
Zobrazení zákazů vjezdu v reálném
čase
Předpovědi, výstrahy a budoucí
zákazy vjezdu

Plánování cesty je vždy velmi rizikové, protože lze jen velmi
těžko určit, kdy dojede řidič do svého cíle.
Pro spedice a kurýrní služby mohou neplánovaná zpoždění
nebo dokonce celodenní uzavření v ekologické zóně
představovat obrovské riziko, protože jim hrozí nejen velmi
vysoké pokuty za nedodržení smlouvy, ale také to může mít
negativní dopad na dlouho budovaný vztah se zákazníkem.
Abychom těmto problémům zabránili, vyvinuli jsme pro vás
aplikaci Fleet-App ve třech následujících verzích.

PREMIUM
Vždy nejnovější údaje
Všechna pravidla a výjimky pro každou
zónu pro daný typ vozidla
Zobrazení zákazů vjezdu v reálném 		
čase
Předpovědi, výstrahy a budoucí zákazy
vjezdu
Push zprávy o zákazech vjezdu

—
Zoomovatelné mapy s vysokým
rozlišením všech ekologických zón
Mapy skupiny zemí A
Vyhledávání adres & sledování GPS
Nákup a správa všech plaket a
registrací v EU
Úrovně znečištění ovzduší v Evropě
—

Zoomovatelné mapy s vysokým 		
rozlišením všech ekologických zón
Mapy skupiny zemí A, B*
Vyhledávání adres & sledování GPS
Nákup a správa všech plaket a 		
registrací v EU
Úrovně znečištění ovzduší v Evropě
Účet disponenta

Až 10 řidičských účtů

Až 50 řidičských účtů

ENTERPRISE
Vždy nejnovější údaje
Všechna pravidla a výjimky pro
každou zónu pro daný typ vozidla
Zobrazení zákazů vjezdu v reálném
čase
Předpovědi, výstrahy a budoucí
zákazy vjezdu
Push zprávy o zákazech vjezdu
Zoomovatelné mapy s vysokým
rozlišením všech ekologických zón
Mapy skupiny zemí A, B, C*
Vyhledávání adres & sledování GPS
Nákup a správa všech plaket a
registrací v EU
Úrovně znečištění ovzduší v Evropě
Účet disponenta
Až 250 řidičských účtů
* Budoucí mapy evropských zemí mimo EU

* Možnost dokoupení Map C za 150 €/měsíc

€ 29,90 / měsíc

€ 349,90 / měsíc

€ 99,90 / měsíc
Mapy zemí Skupiny A: Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Rakousko, Španělsko
Mapy zemí Skupiny B: Velká Británie, Nizozemsko, Irsko*, Polsko*, Švédsko, Slovensko*, Slovinsko*, Česká republika, Estonsko*, Finsko, Lotyšsko*, Litva*, Lucembursko*
Mapy zemí Skupiny C: (k dispozici od 01.08.2019): Itálie, Řecko, Portugalsko, Bulharsko*, Rumunsko*, Maďarsko, Malta*, Chorvatsko*, Kypr*, Norsko, Lichtenštejnsko*, Švýcarsko*
* Země v současné době bez ekologických zón

Nová aplikace Green-Zones Fleet-App pro spedice a autobusové společnosti pomáhá kamionům a autobusům
na evropských silnicích, upozorňuje je na zákazy vjezdu
v ekologických zónách a varuje je před dalšími možnými
riziky.
Aplikace Fleet-App uvádí národní a místní pravidla, která se týkají daného typu vozidla a Euro třídy vozidla, pro
každou ekologickou zónu v Evropě. Pro každé vybrané
vozidlo z vozového parku uvádí v reálném čase aktuální stav vjezdu a zákazů. Výsledek je zobrazen barevně
na mapě, je vyznačeno povolení vjezdu a také brzy
očekávané zákazy vjezdu.
Management flotily v ekologických a
dieselových zónách
Reálný čas a budoucí zákazy jízdy
Push zprávy pro všechny řidiče
Zoomovatelné mapy všech ekologických zón v

Ekologické zóny a mapy
Zobrazení všech ekologických a zakázaných dieselových zón v EU zemích ve třech různých skupinách
Interaktivní mapy s vysokým rozlišením a zoomovatelé
KML-mapy ekologických zón až na úroveň silnic
Podrobné znázornění rozlohy a hranic každé trvalé
a dočasné ekologické zóny
Vyhledávání cílů a adres v ekologické zóně a v
okolních oblastech
Geografický stručný popis ekologické zóny
Informace a pravidla
Zobrazení různých typů ekologických zón: dočasné,
závislé na počasí, trvalé
Seznam povolených ekologických plaket pro danou
zemi a město
Seznam povolených nebo zakázaných tříd EURO a
typů vozidel v ekologické zóně
Uvedení pravidel dočasných a trvalých zákazů vjezdu
pro dané město a oblast
Uvedení pokut podle typu vozidla a země
Výjimky pro každou ekologickou zónu podle typu vozidla

Fleet-App pro ekologické zóny

Správa flotily

Zákazy vjezdu

Správa plaket

Hlášení o stavu a oznámení
Zobrazení dopravní situace v reálném čase ve všech
zemích a ekologických zónách, vše barevně vyznačeno
na mapě
Povolení vjezdu, varování a aktuální zákazy pro dané
vozidlo z vozového parku
Zobrazení stavu zákazů a omezení vjezdu z důvodu
počasí pro aktivní vozidlo pro dnešní a zítřejší den
Příjem push zpráv o omezeních jízdy a zákazech vjezdu
z důvodu špatného počasí
Zobrazení hodnot znečišťujících látek v ekologické
zóně -prachových částic, oxidu dusíku a oxidu dusičiténo
a ozonu
Nastavení / definice a nákup plaket
Disponentský účet s až 250 vozidly
250 řidičských účtů (podúčtů) s až třemi různými vozidly
Uložení a správa až 250 vozidel jakéhokoli typu
Správa vozidel a rozdělení podle až 20 vlastností
Přehled chybějících plaket/vinět v dané zemi
Nákup ekologických plaket a/nebo registrací, které jsou
platné pro všechny ekologické zóny dané země

To je Green-Zones
Green-Zones je evropský informační portál o zákazech
vjezdu a omezeních jízdy v Evropě, který poskytuje vozovým flotilám v aplikaci Fleet-App všechny důležité informace o ekologických zónách a zákazech vjezdu dieselových vozidel na evropských silnicích. Green-Zones
navíc umožňuje přes aplikaci Fleet-App nákup různých
ekologických plaket všech zemí EU.
Green-Zones GmbH
Helmholtzstrasse 2-9
D-10587 Berlin
Telefon: +49 (0)30 398 872 140
info@green-zones.eu
www.green-zones.eu
www.fleet-app.eu
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