Smart Transport

Co-Driver Services

Alarmmodul
Bliv advaret om en afvigelse, funktionsfejl eller en
overtrædelse i realtid
Som transportchef skal du være
opmærksom på en afvigelse eller
en funktionsfejl i forbindelse med
lastbilen, eller hvis en chauffør begår en
overtrædelse. AddSecure har udviklet et
alarmmodul, der er direkte tilgængeligt i
Co-Driver Weboffice-portalen.

I Dashboard får du en oversigt over dine
tilgængelige alarmer, og hvordan de
er konfigureret. I Konfiguration kan du
konfigurere opsætningen til de forskellige
alarmer. Og i Historie ser du alle alarmer
udløst af et køretøj (eller en gruppe af
køretøjer).

Hvordan fungerer alarmmodulet?
I dette modul kan man konfigurere
forskellige alarmer til de forskellige
tjenester, virksomheden bruger.
Hver alarm kan indstilles til et køretøj eller
en gruppe af køretøjer.
Modulet består af 3 faner:
Dashboard
Konfiguration
Historie

Dashboardoversigt over alarmmodulet i Weboffice
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Alarm for kørsel uden chaufførkort
Lovgivningen siger, at en chauffør altid skal
indsætte et chaufførkort i fartskriveren,
før han begynder at køre. Dette gør det
muligt at downloade al information om
køre- og hviletider og sikre, at chaufførerne
respekterer de lovlige arbejdstider.
Denne alarm udløses for at advare
transportchefen, hvis en chauffør begynder
at køre uden kort.

Historikvisning af alarmer udløst i Weboffice
Alarmstatus og tilstande
En alarm kan have 3 forskellige status:
aktiv, inaktiv, slettet. Og det kan være
sammensat af 2 tilstande (advarsel, alarm).
Afhængig af alarmtypen kan disponenten
indstille til først at udløse en advarsel.
Denne advarsel kan relateres til et
tidsinterval. Advarslen er en påmindelse,
og når påmindelsen kvitteres, nulstilles
alarmen til en aktiv status, hvis alarmen
ikke udløses.

Temperatur Alarm*
Køletransporter er velregulerede, og
transportvirksomheder skal sikre en ubrudt
kølekæde. Vores temperatur alarmer skal
advare brugerne om afvigelser i realtid, så
problemer kan løses med det samme, for at
undgå spild af temperaturfølsomme varer
og unødvendige omkostninger.

Fordele
Bliv informeret i realtid om en afvigelse,
funktionsfejl og / eller overtrædelse
Undgå overtrædelse
Reducer bøder
Pas på afvigelser og funktionsfejl tidligt
for at undgå dyre eller mere alvorlige
skader
Systemkrav*
AddSecure Roadbox: en on-board computer er nødvendig for at indsamle data
fra fartskriveren
Tjenesten relateret til alarmen
* For mere information henvises til vores

Send notifikationer i realtid
Når en alarm udløses, vises den i Weboffice,
men brugeren har mulighed for at
konfigurere automatisk afsendelse af en
notifikation via e-mail.
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Konfigurationsvisning for alarmmodulet i
Weboffice

