Smart Transport

Co-Driver Service

Checklist
Overvågning af udstyr med henblik på forebyggende
vedligeholdelse
Hold din flåde i sikker, pålidelig og
funktionel tilstand med systematiske
rapporter om dine køretøjer, og
start en politik med forebyggende
vedligeholdelse i din virksomhed,
så du undgår dyre reparations- eller
udskiftningsomkostninger.
Brug vores tjekliste i begyndelsen af
hvert skift til at opnå kontrol over dine
vedligeholdelsesbehov på en effektiv
måde. Fejl på køretøjet registreres tidligt
og rapporteres systematisk, før de udvikler
sig til større fejl.
Hvordan fungerer forebyggende
vedligeholdelse?
Hver gang chaufføren starter et skift,
minder et pop op-vindue på skærmen

chaufføren om at kontrollere køretøjets
tilstand. Chaufføren gennemgår derefter
en guide med en tjekliste til inspektion af
køretøjer.
Chaufføren kan rapportere alle typer fejl
og tilføje en detaljeret beskrivelse af fejlen.
For køretøjer, der bruges kontinuerligt, vil
det af tjeklisten fremgå, hvor og hvornår
køretøjet har lidt skade, da den nye
chauffør kontrollerer, at den foregående
chauffør ikke har forårsaget fejl eller
ulykker.
På kontoret har værkstedslederen adgang
til en rapport på webportalen og får et
komplet overblik over flådetilstanden.
Via rapporten er det muligt at udpege
køretøjer, der kræver reparation
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Intuitiv guide, som hjælper chaufføren med
at rapportere problemer
Tjeklisten består af otte hovedtrin.
Chaufføren bliver bedt om at inspicere
følgende elementer:
1. Motor, drivlinje, aksler
2. Lys, spejle, forrude
3. Uden for førerhuset
4. Inde i førerhuset
5. Platform/trailer
6. Elektrisk system
7. Dæk og fendere
8. Luft og bremser
Hvert trin illustreres af et billede og gør det
muligt at rapportere de mest almindelige
problemer ved hjælp af et enkelt tryk på en
knap. Detaljerede beskrivelser kan tilføjes,
hvis det er nødvendigt.

Fordele
Indsaml oplysninger systematisk takket
være en påmindelse i begyndelsen af
hvert skift.
Undgå forglemmelser, da chaufføren
kommunikerer direkte ude fra felten.
Opdag potentielle problemer,
før mere alvorlige fejl opstår. Øg
komponenternes levetid. Minimer ikkeplanlagt nedetid.
Få adgang til en komplet og nøjagtig
levetidshistorik. Undgå ulykker, sørg for
dine medarbejderes sikkerhed.
Påkrævet udstyr*
Denne tjeneste kræver en
chaufførgrænseflade :
AddSecure Co-Driver App
AddSecure Vision Fixe ou Vision Mobile
* Yderligere oplysninger kan findes i vores
produktdatablade.
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Chaufføren gennemgår en tjekliste, hvor delene er fremhævet

