Smart Transport

Co-Driver Services

Eco-Driving
Hjælp dine chauffører med at opnå bedre køreadfærd.
Opnå langsigtet succes for dit
miljøkørselsprogram med egnede
måleværktøjer til din flådes præstation.
Analysér dine chaufførers adfærd med
objektive indikatorer uafhængigt af
køretøjet og vejforholdene. Der indsamles
data via den indbyggede computer i
køretøjet (f.eks. hastighed, tomgang,
opbremsning, trillen osv.) og omdannes
til relevante indikatorer. Indikatorerne
vises på chaufførens skærm til vejledning i
realtid og i Co-Driver Weboffice til komplet
analyse og opfølgning.
Kørepræstation i realtid
Kørselsparametrene på skærmen i kabinen
opdateres i realtid for at vise chaufføren,
hvilken adfærd der skal maksimeres (grøn),
og hvilken adfærd der skal minimeres (rød).

Denne pædagogiske præsentation
hjælper chaufføren med at forbedre
kørestilen. Grænsefladen er let at forstå,
og chaufførerne kan også få adgang til
miljøkørselspræstationen via en planlagt
rapport pr. e-mail.

Chaufføren vejledes i realtid. Positiv adfærd
vises med grønt og negativ adfærd med rødt.

For a safer and smarter world

Overvåg dine chaufførers præstation via
dashboard
Analyser dine chaufførers præstation, sæt
realistiske mål, og motiver dine teams med
relevante data. Forskellige niveauer af
rapporter hjælper dig med at få et overblik
over din flådes præstation, identificere
muligheder for forbedring, følge op på
individuelle resultater i detaljer eller nemt
sammenligne chauffører. Med bare et par
klik får du en live-rangering af præstationen
for dine chauffører, som du kan bruge til
feedback og vurdering.

Præstationsindikatorer
Overskridelse af hastighed: Tid og
distance kørt over en anbefalet
hastighed. Skal minimeres.
Tomgang: Motoren kører, mens køretøjet
står stille i mere end 1 minut. Skal
minimeres.
Udrulning: Afstand med nedsat hastighed
uden brug af bremser (trille). Skal
maksimeres.
Hård opbremsning: Sammenligning af
hårde opbremsninger med det samlede
antal opbremsninger. Skal minimeres.
Spildt energi: Sammenligner den energi,
der bruges, når der accelereres, med den
energi, der spildes ved opbremsning. Skal
minimeres.
Friløb: Distance med trilning, hvor der
ikke bruges brændstof. Skal maksimeres.

transportchefen med at forstå, hvad
chaufførerne skal fokusere på. Dem, der opfyldte
målet, vises med grønt.

Påkrævet udstyr*
Roadbox fra AddSecure: der skal bruges
en indbygget computer til denne tjeneste
Vision Fixed, Vision Mobile eller CoDriver App (valgfrit): til visning af
resultaterne i kabinen.
*Yderligere oplysninger kan findes i vores
produktdatablade.

Få vist detaljerne for hver indikator
sammenlignet med målene for firmaet eller den
enkelte person.

Udviklingen for miljøkørselsindekset hjælper dig
med at se udviklingen over tid i forhold til dine
mål.

www.addsecure.com

AddSecure Eco-driving Challenge
Motiver dine teams ved at deltage i vores
internationale Eco-Driving Challenge. Benyt
lejligheden til at blive optaget på listen over
de højest rangerende virksomheder, der
offentliggøres regelmæssigt i Co-Driver
Weboffice og på vores hjemmeside.
De bedste virksomheder belønnes og
anerkendes til vores berømte ceremoni i
starten af hvert år.
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En rangering af chaufførerne hjælper

