
For a safer and smarter world

Ved at forbinde dit transportstyringssystem 
(TMS) med Missions kan du få vist 
transportopgaverne for dine chauffører 
direkte i køretøjerne. Brugergrænsefladen 
er nem at bruge, og tjenesten er opdelt i tre 
niveauer: 
	   Tur: En rute, der normalt har mere end 2 
stop
	 Stop: Lastning og/eller losning
	 Opgave: Hvad der skal gøres ved hvert 
stop (opgaver, der skal fuldføres, scan-
ning, mængder, der skal bekræftes osv).

Ovenstående niveauer kan suppleres med: 
Status, information, spørgsmål, position og 
afvigelse.

Spørgsmål kan gøres obligatoriske for 
at sikre, at de nødvendige oplysninger 
fra opgaverne indsamles, før en tur kan 
fuldføres.

Det sikrer, at de rette oplysninger 
indsamles som grundlag for fakturering, 
så faktureringsprocessen kan optimeres. 
Du kan planlægge opgaverne og derefter 
i realtid følge de opdateringer og opgaver, 
der udføres af chaufførerne, f.eks. lastning 
og losning 
 
Vis transportopgaver direkte for 
køretøjerne 
Planlæg og send transportopgaverne 
til chaufførerne via dit 
transportstyringssystem (TMS). 
Chaufførerne får besked på deres tablet/
smartphone, når de har fået tildelt en 
opgave. Når opgaven udføres, opdaterer 
de status, så den til sidst indstilles som 
færdiggjort. Løsningen inkluderer 
en række funktioner, såsom at starte 
navigationsværktøjer direkte fra turen. 
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Sørg for, at dine chauffører har opdaterede oplysninger om deres ture,
og få fuldstændige data til problemfri fakturering af transporterne.

Co-Driver Services



www.addsecure.de

Sammenlign prognoser med de faktiske 
resultater for transportture 
Der er gode muligheder for at sammenligne 
prognoser i din TMS med faktiske data 
indsamlet fra den indbyggede computer. 
Du kan for eksempel analysere kilometertal 
på dit køretøj, veje, servicetider, pauser 
og hviletider, ventetider, tom kørsel eller 
forbrug. Du kan beregne rentabiliteten for en 
rute eller tur og bruge historiske data til at 
forhandle nye aftaler.  

Vigtige funktioner
	  Forbind dine chauffører, og lad dem få 
adgang til deres opgaver digitalt
	 Få statusopdateringer og status i realtid
	 Få fuld kontrol over order-to-cash-
processen for dine transporter.

Chaufføren opdaterer status for stoppene 
(ankomst til stedet, ved rampen, færdig), 
knytter dem til billeder eller signaturer som 
leveringsbeviser og scanner stregkoder. På 
kontoret kan der følges op på ture i detaljer. 
Status evalueres i sekunder på kortet eller 
analyseres i en rapport.

Fordele
	 Få fuld kontrol over order-to-cash-
processen for dine transporter
	 Vis transportordrer på chaufførernes 
skærme. 
	 Indsaml forretningskritiske oplysninger fra 
turene (mængder, volumen, timer osv.). 
	 Tilbyd dine kunder leveringsbeviser 
(signaturer, stregkode, billeder).
	 Brug historikken for dine ture til at 
forhandle nye kontrakter.
	 Vores løsning er kompatibel med de fleste 
transportstyringssystemer.

 

Et valgt køretøj på kortet med sine aktuelle ture.

eCMR via Mission-modulet
I Mission-modulet er CMR (fragtbrev) 
tilgængelig i en elektronisk version (eCMR).
Tjenesten tilbydes i partnerskab med SMS 
Labruyère. De oplysninger, der er registreret 
i missionsmodulet under indlæsning og 
aflæsning, herunder kundens signatur, 
videresendes automatisk til eCMR-
applikationen.
Dokumentet, der oprettes, er certificeret 
eIDAS (europæisk digital certificering).
eCMR har flere fordele for 
transportvirksomheder:
- Forenklet administration til en lav pris
- 100% integreret i AddSecure Mission-
modulet
- Ingen dobbeltindtastning for chauføren
- Sikkerhedskopiering af dokumenter med 
hurtig adgang.
- Papirløs løsning!
For at bruge denne mulighed har du brug for:
- Co-Driver Mission-modulet
- Integration med TMS (Transport 
Management System). 
 
Påkrævet udstyr* 
Denne tjeneste kræver en 
chaufførgrænseflade 
	  Vision Fixed eller Vision Mobile fra 
AddSecure
	 Co-Driver App fra AddSecure 

*Yderligere oplysninger kan findes i vores 

Ad
dS

ec
ur

e 
AB

, m
is

si
on

s 
Se

rv
ic

e,
 v

er
si

on
 2

02
0-

1
Pr

od
uc

t s
pe

ci
fic

at
io

ns
 a

nd
 d

es
cr

ip
tio

ns
 in

 th
is

 d
oc

um
en

t a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 A
ct

ua
l p

ro
du

ct
s 

m
ay

 d
iff

er
 in

 a
pp

ea
ra

nc
e 

fr
om

 im
ag

es
 s

ho
w

n.

En statuslinje, der informerer 
chaufføren om status for turene

Chaufføren kan starte navigation 
direkte til næste stop 

    Tag billeder af beskadigede   
    varer.

 


