Smart Transport

Co-Driver Services

Positionering
Se positionen på dine lastbiler i realtid, spor tidligere ture, og arbejd med
geofences, så du bedre kan overvåge og administrere dine transporter.
Vores positioneringstjeneste omfatter tre
nøglefunktioner
Positionering (realtid)
Sporing (historiske ruter)
Geofencing (geografiske zoner)
Positionering for at få fuld kontrol over dine
aktiviteter i realtid
Positionér alle dine køretøjer, trailere,
containere og andre aktiver på
Co-Drivers dynamiske kort. Få vigtige
data til flådestyring i realtid og analyse
af dine transportaktiviteter. Tilføj de
interessepunkter, der er relevante
for din drift. Med bare et par klik kan
du identificere realtidspositioner for
dine køretøjer, chauffører eller udstyr.
Lad kunderne se samme visning som
den, du har, ved at give dem adgang til
positioneringstjenesten for de køretøjer,
der servicerer dem.

Brug filteret til kun at få vist, hvad der
er relevant for dig. køretøjer, trailere,
aktiver, geofences eller interessepunkter.
Desuden kan fartskriverens status bruges
som filter: Kørsel, andet arbejde, hvile eller
tilgængelig (gælder kun for køretøjer,
der er udstyret med fartskrivere, som er
tilsluttet vores indbyggede computer).
I det aktuelle valgpanel får du nem adgang
til de andre tjenester, du abonnerer
på, med et enkelt klik. Takket være
positioneringsværktøjet kan du planlægge
dine ture optimalt.
Vælg kort- eller satellitvisning for at få det
optimale overblik, eller vælg gadevisning
for at få detaljeret visning af gader (”Google
Street View”). Få den seneste opdatering
om trafiktætheden direkte på kortet takket
være trafiklaget.

For a safer and smarter world

Vurder trafikken i realtid.
Analyser tidligere ture via
sporingsfunktionen
Analyser historikken for ture, og identificer
straks hastighedsovertrædelser og stop.
Spor nemt køretøjer i et valgt tidsrum, fra
timer til måneder. Gennemgå stoppene og
deres varighed, hastigheden, chaufførens
aktiviteter og ventetiderne direkte på kortet
eller i detaljerede rapporter (start- og
stoprapporter, valgfrit).

Analyser historikken for en rute med retning,
hastighed og stop.

Fordele
Få overblik og fuld kontrol over alle dine
ressourcer på ét kort.
Optimer din transportstyring.
Overvåg aktiviteterne ude i felten.
Giv dine kunder adgang til
positioneringstjenesten for de køretøjer,
der servicerer dem.
Opnå bedre navigation for chaufføren
med personlige interessepunkter.
Reducer ikke-tilladte ture.
Få præcise oplysninger til styring af
sagsanlæg.
Underret kunderne nøjagtigt om
forsinkelser.
Påkrævet udstyr
Det nødvendige hardwareudstyr afhænger
af den ressource, der skal spores*:
Roadbox fra AddSecure: til tunge
erhvervskøretøjer
Asset Pro/Light/Eye: til trailere eller
andet autonomt udstyr (container,
entreprenørmaskine, dumpster, ramper
osv.)
Co-Driver App: i chaufførernes mobile
grænseflade (BYOD)
*Yderligere oplysninger kan findes i vores
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Kortet giver et overblik over alle dine
køretøjer og detaljerne om deres aktiviteter.

Brug Geofencing for at se, hvornår et køretøj
kommer ind i eller forlader et bestemt
område
Med geofencing opretter du geografiske
zoner, der udløser advarsler. Du får
oplysninger i realtid, når et køretøj
forlader eller ankommer til et bestemt
geografisk område. Geofence-meddelelsen
kan sendes direkte til chaufføren med
nyttige oplysninger om leverancer eller
påmindelser. Det er muligt at oprette
rapporter og spore køretøjer, når et
geofence er blevet udløst. Geofenceoplysninger kan også vises direkte på kortet.
Sørg for, at ikonet for geofence er markeret!
Opret en geofencing-zone omkring dit sted
eller dine kunders steder. Når lastvognen
nærmer sig, kan der konfigureres en
påmindelse, som sendes til dig, din kunde
og chaufføren. Alle kan blive hurtigere klar.
Du kan også styre chaufførernes ruter med
geofencing. Det er nemt, hvis du ønsker at
forbyde nogle områder. Du skal blot vælge
dem, og så kan du nemt kontrollere, om dine
chauffører følger dine instruktioner.

