Smart Transport

Co-Driver Services

Aktivitetsregistrering
Detaljeret opfølgning på aktiviteter
Opnå fuld sporbarhed og kontrol over
din chaufførs ikke-kørselsaktiviteter,
der er kvalificerede til betaling, eller
aktiviteter, der er vigtige at spore for din
drift. Aktiviteterne samles ved at indsamle
oplysninger fra chaufførerne og systemet
samt begivenheder fra fartskriveren.
Via de registrerede aktiviteter indsamles
der vigtige driftsoplysninger, såsom
ventetider, tomme kørsler, tilkoblede/
ikke-tilkoblede trailere, leverede og
modtagne paller, rengøringsaktiviteter,
brændstofpåfyldning, genopfyldning af
væsker og vedligeholdelsesarbejde.
Chaufførerne kan straks rapportere om
aktiviteter under hele skiftet. Du kan nemt
analysere deres data med en rapport med
flere visningsparametre og filtre (efter
aktivitetstype, efter chauffør, efter kunde
osv.). Disse rapporter kan nemt eksporteres
i Excel, PDF og andre formater.

Hvordan fungerer kvalificerede aktiviteter?
I Co-Driver Weboffice kan du nemt
konfigurere de aktiviteter og spørgsmål,
der er tilpasset dine behov. Definer med
nogle få klik aktiviteterne, de pågældende
køretøjer og de foruddefinerede spørgsmål,
som chaufførerne skal besvare under
skiftet. Aftal med dine chauffører, hvilke
aktiviteter der skal registreres på hvilket
tidspunkt. Når der sker en foruddefineret
hændelse, startes der en relevant aktivitet
i systemet (automatisk eller manuelt) på
skærmen. Chaufføren vælger det rette
valg og besvarer nogle spørgsmål på få
sekunder (hvis relevant).

For a safer and smarter world

Analyser hurtigt de aktiviteter, du er interesseret i.

Påkrævet udstyr*
Vision fra AddSecure
Co-Driver App fra
AddSecure
*Yderligere oplysninger kan findes i
vores produktdatablade.

Eksempler på aktiviteter, der kan overvåges
Sporbarhed for køb af brændstof

Følg op på dit forbrug (antal liter, køretøjets kilometertal, steder).

Sporbarhed for rengøringsprocesser ved landbrugssektor/bulktransport

Hold styr på rengøringsprocesserne, og generer
rengøringsrapporter i overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne.

Opfølgning på ventetider

Spor og reducer ventetider. Brug disse oplysninger
til forhandlinger og til at berettige din fakturering.

Tom kørsel

Registrering af tomme kilometre

Analyse af lastninger/losninger

Analysér alle oplysninger om din lastning/losning
(positionering, tid, påfyldningsforhold, varers art og
mængde ...).

Overvågning af udstyr

Kontroller arbejdsforholdene for et køretøj eller
traileren, før du påbegynder en tur.

Styring af hændelser og sagsanlæg.

Modtag straks eventuelle sagsanlæg, hændelser
eller skadesanmeldelser.

Pallestyring

Kontroller antal leverede eller hentede paller

Tilkobling/frakobling af trailer

Identificer når som helst, hvilken trailer der er koblet
på hvilken lastbil.

Bygge- og anlægssektoren: rapporter om udnyttelse

Registrer udnyttelsen af udstyret: hjælpemotorer,
transportbånd, cementblander, pumper...

Færge-/togture

Tag tid på færgen eller toget, så chaufførers hviletider kan beregnes på en passende måde.
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chaufføren vælger en aktivitet med et enkelt klik.

