Smart Transport

Co-Driver Services

Beskeder
Opnå effektiv og pålidelig kommunikation i realtid med dine
chauffører.
Vær altid i kontakt med dine chauffører, og
kommuniker med dem når som helst. Brug
værktøjet til at håndtere det uventede. Send
meddelelser til dine chauffører med et par
klik fra Co-Driver Weboffice eller direkte fra
dit sædvanlige mailsystem (f.eks. Outlook).
Chaufføren modtager meddelelserne med
det samme i kabinen på en fast skærm, en
smartphone eller på en tablet. Chaufføren får
en påmindelse, så svaret kan sendes med det
samme.

Konfigurer op til fire foruddefinerede
svar på dine meddelelser, og så kan dine
chauffører svare med et enkelt klik.
Spar tid ved at bruge modtagerlister eller
kopiere meddelelser.
Hurtigt overblik med tidsstempler for,
hvornår en meddelelse blev sendt, leveret
og læst

Meddelelsessystemet bliver et værktøj, der
gør dit liv nemt:
Inkluder adresse til en destination i
en meddelelse med et enkelt klik på
kortet. Chaufføren kan derefter starte
navigationen med det samme og nemt nå
til sin destination.

Få adgang til meddelelseshistorikken, og se,
om den er blevet leveret eller læst.
Du kan sende meddelelser til både chauffører
og køretøjer og konfigurere, hvor lang tid
de enkelte meddelelser skal opbevares i
indbakken.

For a safer and smarter world

Send nemt meddelelser til en chauffør eller en gruppe chauffører

Dine chauffører går aldrig glip af
meddelelser takket være påmindelser.
Kopiér meddelelser, eller brug
foruddefinerede svar for at spare tid.
Sørg for, at udvekslingen af oplysninger
altid er pålidelig og arkiveres. Få bedre
indblik i dine aktiviteter takket være
præcis feedback fra chaufførerne.
Videresend e-mails, så du kan bruge din
almindelige postkasse.
Få adgang til hele historikken for dine
meddelelser.

En påmindelse advarer chaufføren om, at
der er kommet en ny meddelelse.

www.addsecure.com

Påkrævet udstyr*
En grænseflade i kabinen er
nødvendig for at sende meddelelser til
chaufførerne.
Brug Co-Driver App fra AddSecure eller
Vision Fixed eller Vision Mobile fra
AddSecure i kombination med Roadbox
fra AddSecure.
*Yderligere oplysninger kan findes i vores
produktdatablade.
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Fordele
Vær mere reaktiv ved at kommunikere
med dine chauffører i realtid.

