Primeira Solução de Telemática em
‘Loop’ Fechado para Smartphone
que utiliza a Pontuação de Condução
Segura da empresa FICO®
REDEFININDO A REDUÇÃO DE RISCO

PERCEPÇÃO PESSOAL E PODEROSA

A solução patenteada* da eDriving para smartphone - MentorSM,
disponível para iOS e Android, irá revolucionar a telemática de segurança
do motorista com dois avanços importantes da indústria:

O poderoso mecanismo de análise do Mentor alimenta seus processos
abrangentes de coleta de dados e se torna a espinha dorsal das
visualizações dos painéis e relatórios de benchmark.

A introdução de treinamento e coaching para condutores em circuito
fechado que enfoca comportamentos inadequados ao volante. O
Mentor avalia e pontua comportamentos ao volante e prescreve
módulos de coaching breves e atrativos que abordam as áreas
mais fracas dos motoristas. Ele emprega um modelo de melhoria
contínua baseado no método coaching, personalizado conforme as
necessidades de cada motorista
A parceria da eDriving com a empresa pioneira em análise
preditiva e ciência dos dados, FICO®, resultará no desenvolvimento
de um prognosticador de risco padrão para a indústria denominado
Pontuação de Condução Segura FICO®.

O Mentor é o único programa de
condução segura que vai além
da simples medição para enfocar
a melhoria no desempenho e
redução mensurável do risco de
envolvimento em colisões. O Mentor
fornece benefícios inestimáveis
tanto para motoristas, quanto para
organizações que operam frotas
grandes e pequenas, formando
motoristas mais seguros, vias mais
seguras e reduzindo o custo total de
propriedade (TCO).

Mentor:
Monitora e registra comportamentos de risco, incluindo
condução distraída (ao escrever mensagens de texto, fazer
ligações ou movimentar o celular), velocidade excessiva,
frenagens e acelerações bruscas;
Registra o nível da viagem, as tendências diárias, semanais e
mensais, com benchmarking;
Fornece relatórios oportunos aos motoristas e seus gerentes;
Calcula a Pontuação de Condução Segura FICO® com base
no ingresso de dados relacionados aos comportamentos ao
volante que antecipam o desempenho do motorista, o risco e
o desempenho seguro no trânsito;
Fornece atividades envolventes de coaching, baseadas nos
comportamentos específicos de condução detectados;
Reforça e recompensa comportamentos de condução
defensiva;
Virtual Risk Manager®(VRM): Integra os dados telemáticos
aos dados adicionais de desempenho do motorista, histórico
de incidentes e colisões e módulos de treinamento.

www.edriving.com (52-999) 688-7108

*O Mentor da eDriving é patenteado com o US Trademarks e Patent
Office: 6.714.894

www.edriving.com (52-999) 688-7108

Motorists tomas mais de 200 decisoes por
quilometro percorrido. O Mentor ajuda a
assegurar que tais decisoes sejam ACERTADAS.

UM PROGRAMA FITNESS PARA
SEUS CONDUTORES
Mentor disponibiliza aos condutores um treinador pessoal
de condução em modo 24/7 para ajudá-los a controlar seus
comportamentos “de risco” e mudar hábitos inseguros para hábitos
mais seguros, ANTES que estes possam colocá-los em “maus lençóis”.

PONTUAÇÃO DE CONDUÇÃO SEGURA
SEUS CONDUTORES FICO®
A criação da Pontuação de Condução Segura Fico® é o primeiro passo
rumo à padronização de um processo de medição do desempenho
e risco ao volante. As empresas eDriving e FICO trabalharão com os
principais atores da indústria, incluindo empresas de seguro, corretores
de seguro, empresas de gestão de frotas e acidentes de trânsito, outros
provedores de serviços de telemática e fabricantes de automóveis para
transformar a Pontuação de Condução Segura Fico® em um poderoso
padrão da indústria.
O objetivo é usar essa pontuação para permitir que os “bons”
condutores provem seu baixo perfil de risco e para que motoristas de
“alto risco” possam compreender sua exposição, como esses fatores
afetam sua segurança e o que eles podem fazer para mitigar o risco
de envolvimento em acidentes de trânsito. Finalmente, a pontuação
em conjunto com o treinamento fornecido no Mentor podem ser uma
ferramenta poderosa de ajuda permitindo que motoristas de “alto risco”
controlem suas ações ao volante.

Mentor ofrece una “lista de reproducción” de intervenciones de
entrenamiento interactivas y personalizadas para cada conductor, sobre
la base de su rendimiento en el camino.

Por que eDriving ?
SM

25 anos de experiência

6 estudos de validação, mais de 60
trabalhos de pesquisa publicados

Mais de 1.000.000 de motoristas
atendidos

45 idiomas, 90 paÍses

Redução de 67% em colisões e
incidentes

Mais de 70 prêmios outorgados por
clientes e parceiros

ROI comprovado de 20% a 40%

A escolha dos líderes da indústria em
todo o mundo

Y tambien...
Soluções incomparáveis para frotas.
Inovação impulsionada pela força, criatividade e
conhecimento da indústria

Abordagem de parceria para todos os relacionamentos
com clientes
Incomparável paixão pela segurança viária.

