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Analiza efectuată de organizația eDriving în 
decembrie 2020, la acumularea a 1,5 miliarde 
mile (2,4 miliarde km) conduse cu aplicația 
Mentor, a constatat că șoferii care inițial erau 
plasați în categoriile Risc foarte ridicat sau Risc 
ridicat au obținut îmbunătățiri notabile ale 
Scorului de conducere preventivă FICO® și  
o reducere semnificativă a depășirilor de viteză  
și a evenimentelor de distragere a atenției.

Rezultate dovedite Îmbunătățirea Scorului 
general de conducere 
preventivă FICO®*

Îmbunătățirea evenimentelor 
conducătorului auto*

Depășirea vitezei
6 LUNI

6 LUNI

15 LUNI

15 LUNI

Distragerea atenției

Beneficiile aplicației Mentor

Redefinirea gestionării 
riscurilor pentru șoferi.

Programul nostru cuprinzător de gestionare a riscurilor asociate 

șoferilor1 ajută organizațiile de vânzări, service și livrare din lumea 

întreagă să reducă numărul de coliziuni, vătămări, încălcări ale 

permiselor, emisiile de carbon și costurile totale cu flota din dotare 

(TCO). Cum? Prin combinarea aplicației premiate MentorSM de la eDriving 

cu metodologia brevetată2 de reducere a riscurilor Crash-Free Culture®, 

oferită de pe o platformă securizată și orientată spre confidențialitate, 

susținută cu servicii profesionale inegalabile. Rezultatul? O soluție unică 

de gestionare a riscurilor asociate șoferilor integrată, concepută pentru 

telefoanele inteligente.

Pentru flotele de vânzări, service și livrare

	 Reducerea	coliziunilor,	incidentelor,	vătămărilor,	
încălcărilor	de	reguli 

	 Costuri	mai	mici	de	gestionare	a	flotei	auto

	 Reducerea	emisiilor,	îmbunătățirea	conducerii	eco

	 Modificări	persistente	ale	comportamentului	
șoferilor

	 Protejarea	vieții	private	a	șoferilor	

	 Măsurare	standardizată	a	riscului	asociat	șoferului

	 Asistență	în	caz	de	urgență,	pentru	liniște	 
interioară

	 Experiență	cuprinzătoare,	respectată

1  Referințele la „șoferi” se referă la conducătorii de automobile, camioane, furgonete, motociclete, vehicule 
cu două roți și cu trei roți.

2  Aplicația Mentor by eDrivingSM este brevetată la Biroul SUA pentru brevete și mărci comerciale: 6,714,894. 

*Îmbunătățiri la 2 cohorte de șoferi cu Risc foarte ridicat și Risc 
ridicat, care au folosit Mentor timp de 6 luni și, respectiv, 15 luni.

+ + +

LUNA 1 LUNA 6 LUNA 1 LUNA 15
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Colectare direcționată de date 

eLearning

Perspective personalizate

Gamificare/Cercuri 

Raportarea evenimentelor de către șofer (DER) 

Opțiuni flexibile de acordare a scorurilor 

Set de instrumente de îndrumare 

Raportul șoferului privind inspecția vehiculului 
(DVIR)

Furnizorul de servicii telematice (TSP) Mentor 

Conducere eco NOU

Mentor Insight NOU

Mentor TAG NOU

CrashPACK NOU

Detectarea automată a coliziunilor NOU

SOS personal NOU

Scorul de conducere preventivă FICO® 

Senzorii telefoanelor inteligente colectează și analizează comportamentele 
de condus cele mai pasibile de a fi riscante inclusiv cele de Accelerare, 
Frânare, Virare, Depășirea vitezei și Distragerea atenției din cauza 
telefonului.

Se prescriu module de micro-instruire captivante esențiale (de orientare)  
și direcționate, alese dintre sute de titluri, pentru a asigura o bază solidă 
și a contracara modelele de risc individuale. Disponibil în 26 de limbi cu 
suport pentru vehicule cu volanul pe dreapta și pe stânga. 

Acestea sunt livrate șoferilor, după fiecare călătorie, și afișează evenimente 
pozitive și negative de conducere și, numai șoferului, locul în care s-au 
produs.

Promovează competiția între prieteni permițând utilizatorilor să 
configureze grupuri în care pot vedea evoluția și scorurile celorlalți membri 
ai echipei și pot folosi emoji și funcționalitatea de chat pentru a trimite 
mesaje motivante.  

Permite șoferilor să trimită informații despre coliziuni direct din  
Mentor către partenerii sau asiguratorii sau partenerii de gestionare  
a accidentelor sau flotei, contribuind la reducerea costurilor cu asigurările 
cu până la 40%.

Opțiunile de acordare a scorurilor pe călătorie sau pe schimb oferă 
flexibilitate clienților din domeniile vânzări, service, livrări și distribuție finală 
în analizarea comportamentului șoferilor pe perioade de timp adecvate.

Șabloanele ușor de folosit ajută administratorii să asigure intervenție și 
să ghideze conversațiile esențiale de îndrumare cu șoferii de risc ridicat. 
Alertele	de	îndrumare	pentru	administratori	se declanșează atunci 
când Scorul de conducere preventivă FICO® al șoferului scade sub pragul 
de siguranță de 710, sau în urma unei coliziuni.

Lista de verificare îi îndrumă pe șoferi să realizeze inspecția vehiculelor lor 
înainte și după programări/curse, semnalând eventualele probleme  
de întreținere.

Extinde soluțiile telematice existente prin combinarea comportamentelor 
de șofer predictive din Mentor cu comportamente telematice de la terți,  
în cadrul unui sistem unitar de gestionare a performanței.

Pictograma ECO de pe panoul de comandă Mentor este legată de Scorul 
de conducere preventivă FICO® al șoferului, arată cât de ecologică este 
maniera de conducere a acestuia și îi reamintește că a conduce preventiv 
ESTE ecologic.

Versiunea non-telematică a aplicației Mentor care include scorul individual 
al șoferului, bazat pe incidente, coliziuni și încălcări ale permisului – plus 
eLearning, servicii de intervenție rapidă în caz de urgență și multe altele.

Dispozitiv wireless mic, ușor, instalabil de utilizator, care aderă pe  
interiorul parbrizului pentru a îmbunătăți colectarea datelor de către 
Mentor și a reduce utilizarea bateriei smartphone-ului cu până la 50%. 

Pentru utilizatorii funcționalității Mentor TAG, un eveniment de coliziune 
declanșează trimiterea datelor vehiculului și ale șoferului către proprietarul 
vehiculului și către administrația de accidente și asigurări, cu permisiunea 
proprietarului vehiculului. Include informațiile tehnice ale coliziunii și  
o randare a reconstrucției coliziunii în 2D.

Tehnologia de detectare automată a coliziunilor de la Sfara declanșează  
un apel vocal către șofer în limba locală de la unul din centrele de asistență 
globală Bosch cu suport în peste 50 de țări. Confirmarea explicită a unei 
urgențe sau absența unui răspuns din partea șoferului declanșează 
trimiterea poliției, pompierilor și/sau a ambulanței la fața locului și 
notificarea contactelor prezente în profilul de urgență Mentor al șoferului 
(cu permisiune anticipată).

Permite șoferilor să inițieze în mod silențios un apel de ajutor în timpul 
condusului, mersului pe jos, călătoriei cu mijloacele de transport în comun 
sau oricând nu se simt bine și în siguranță. Confirmarea explicită a unei 
urgențe sau absența unui răspuns din partea șoferului declanșează 
transmiterea din partea Centrului de urgențe Bosch a informațiilor  
către serviciile locale de urgență pentru trimiterea imediată a ajutoarelor  
la fața locului.

Prin intermediul parteneriatului eDriving cu liderul de piață în industria 
analitică FICO®, șoferii obțin un Scor de conducere preventivă FICO® 
individual, validat pentru a prognoza probabilitatea ca un șofer să fie 
implicat într-un accident sau incident.

Caracteristici 
robuste, unice
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SUSȚINUT DE SFARA + BOSCH

SUSȚINUT DE SFARA + BOSCH

*Numele și sigla Bosch sunt mărci comerciale ale Bosch și sunt utilizate cu 
permisiune. Numele și sigla Sfara sunt mărci comerciale ale Sfara Inc. și sunt 
utilizate cu permisiune.



Pentru reducerea maximă a riscurilor, aplicația Mentor este oferită împreună cu programul Crash-Free Culture® de la eDriving, utilizate de companii din topul primelor 500 din întreaga 
lume pentru a produce comportamente sustenabile ale șoferilor, cu reducerea coliziunilor, vătămărilor, încălcărilor de permis, emisiilor de carbon și costul total de operare a flotei. 
Programul în 5 etape Crash-Free Culture este alcătuit din:

Toate versiunile Mentor din SUA, Marea Britanie și  
Canada includ verificări ale permiselor și monitorizarea 
continuă a acestora pentru a asigura angajatorilor cele mai 
actualizate informații cu privire la istoricul de conducere al 
angajaților și la capacitatea acestora de a conduce în cadrul 
activității lor profesionale.

RiskCOACH ® DriverIN
DEX

®

RoadRISK
®

Cultura siguranței
Et

al
on

ar
e

Da
te

 te
lematice 

co
m

po
rtamente Profil de risc

In
ci

de
nt

e

Coliziuni

norm
elor

de circulație
Încălcări ale 

Verificarea normelor  
de circulație

Cultura siguranței

RoadRISK®

DriverINDEX®

RiskCOACH® 

Etalonare

Șabloanele de confidențialitate și politici, principiile de 
conducere SMART, ghiduri, angajamente pentru siguranță 
– toate concepute pentru a ajuta organizațiile să adopte 
siguranța ca pe o prioritate la nivel de companie.

Evaluarea validată a riscurilor combină informații din 
profilul șoferului, atitudini, comportamente și cunoștințe 
de conducere preventivă pentru a deduce categoria de risc 
a șoferului, rangul și îndrumările de bune practici cele mai 
potrivite.

Combină datele legate de coliziuni, incidente și alte date 
telematice de comportament într-un singur sistem de 
management al performanței securizat și orientat pe 
confidențialitate, care oferă responsabililor vizibilitate asupra 
șoferilor lor cei mai expuși riscului.

Modulele de instruire digitală scurte, interactive încorporează 
cele mai noi aspect ale științelor cognitive pentru a-i ajuta  
pe șoferi să își schimbe comportamentele riscante. Șabloanele 
de antrenament ajută administratorii să consolideze 
modificările de comportament ale șoferilor pentru a obține  
un impact de durată.

Măsurați, modificați și îmbunătățiți. Raportarea și etalonarea 
asigură compararea rezultatelor echipelor, diviziilor, 
companiilor și domeniilor de vânzări, service și livrare.

Soluții cuprinzătoare
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Confidențialitatea și securitatea sunt de 25 de ani aspectele 
distinctive ale soluțiilor de gestionare a riscurilor șoferilor oferite 
de eDriving.  Platforma noastră Virtual Risk Manager® auditată 
independent și certificată ISO 27001 are misiunea de a securiza 
informațiile cu caracter personal (PII) a peste 1,2 milioane 
angajați care conduc în cadrul activității profesionale în întreaga 
lume, folosind vehicule personale, deținute de companie sau  
în leasing. 

Eliminarea	urmăririlor	și	monitorizărilor	controversate 
permite clienților societății eDriving să se concentreze asupra 
obiectivelor cheie ale misiunii de siguranță. Societatea eDriving 
este singura care creează această abordare orientată pe 
confidențialitate, care utilizează telematica pentru a îmbunătăți 
programele de gestionare a riscurilor șoferilor la nivel global, 
respectând în același timp dreptul la viață privată al șoferilor. 
Garanțiile noastre față de clienți și de șoferii lor sunt: 

• Mentor NU	este	un	instrument	de	supraveghere	sau	
urmărire	– datele privind locația sunt vizibile numai pentru 
șoferi în scopuri de instruire, cu excepția coliziunilor 

• Mentor NU	este	un	mijloc	de	a	bloca	telefonul	
mobil	– nu citește, nu înregistrează, nu monitorizează 
și nu blochează apelurile telefonice, SMS-urile sau 
e-mailurile. Mentor doar detectează dacă telefonul este 
utilizat, indiferent de motiv, în timpul condusului, pentru a 
înregistra evenimentele de distragere a atenției. 

• Mentor NU	este	un	produs	cu	aplicare	universală	– 
cerințele specifice de confidențialitate la nivel local, regional, 
statal și național sunt încorporate în soluțiile particularizate 
ale fiecărui client. 

Protejarea vieții private a șoferilor. Încă un motiv esențial pentru 
care eDriving este soluția preferată a liderilor din diverse  
domenii din întreaga lume pentru gestionarea riscurilor șoferilor.  
De	ce	să	nu	vă	numărați	printre	ei?

Mediu de date 
securizat care pune 
confidențialitatea pe 
primul loc Societatea eDriving se străduiește permanent să satisfacă cerințele tot mai 

complexe ale activității clienților săi. Serviciile și asistența extinsă pentru 
administratori, șoferi și lideri de activitate sau program sunt: 

• Îndrumare	profesională – sesiuni de învățare OneToOne® după 
acțiune între un eDriving ProCOACH și un șofer îl ajută pe acesta să 
înțeleagă ce factori au contribuit la coliziunea lor sau la Scorul de 
conducere preventivă FICO® scăzut pe care l-au obținut. 

• Suport	pentru	confidențialitate – Sunt disponibili experți în 
reglementările de confidențialitate din întreaga lume care îi ajută pe 
clienți să rezolve preocupările de natură internă și externă. 

• Succesul clientului – echipe dedicate pentru conturi se angajează să 
atingă obiectivele de siguranță ale clienților și să sprijine 1,2 milioane 
de șoferi din întreaga lume. 

• Echipa	de	șoc	de	implementare – echipa de „operațiuni speciale” 
de elită se concentrează asupra asistenței pentru posibilii clienți prin 
programe pilot și lansări de succes. 

• Analiza	și	raportarea	datelor – Specialiștii și analiștii de date ajută 
clienții societății eDriving să transforme datele în perspective de 
acțiune. 

• Asistență	tehnică	zi	și	noapte	timp	de	5	zile	pe	săptămână – 
evaluată ca al doilea punct forte al societății eDriving, asistența tehnică 
este disponibilă în întreaga lume în limba locală – și se află la numai un 
telefon sau un e-mail distanță! 

• Revista	digitală	360 – revista gratuită de siguranță la drum de nivel 
global asistă șoferii aflați în timpul lucrului și pe familiile acestora. 

• Biblioteca	de	resurse – resursele gratuite exclusive ce cuprind 
webinare, ghiduri de bune practici, articole, cărți electronice și 
centre de resurse specializate (depășirea vitezei, distragerea atenției, 
oboseala și COVID-19) ajută organizațiile să mențină o comunicare 
consecventă și relevantă cu angajații, făcând din siguranță o prioritate 
zilnică.

Servicii și asistență 
profesională 
inegalabile 
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