
Et topmoderne dashcam med integreret 
sporingsfunktionalitet.

AddSecure-RoadView

Smart Transport

For en sikrere og mere intelligent verden



    

Introduktion2

En fuldt integreret videotelematik-løsning, der 
kombinerer det bedste fra køretøjstelematik 
og kamerateknologi.

Reducer antallet af ulykker, minimer erstatningskrav, og beskyt din flåde

Med en 150-graders synsvinkel, 1080p videoopløsning og det nyeste inden for skybaseret kamerateknologi 

registrerer og optager et AddSecure-RoadView automatisk HD-optagelser af enhver hændelse, hvilket 

giver indiskutable beviser for enhver begivenhed. Det kan ikke bare frikende dine chauffører fra falske 

beskyldninger og 50/50-krav, men ved at give forsikringsselskaberne FNOL (First Notification Of Loss) 

minimerer du også de endelige omkostninger ved krav, hvor dine chauffører er skyldige.

Fordele ved et AddSecure-RoadView

(+45) 9696 2626

Forbedret flådesikkerhed
Identificer effektivt områder, som trænger til 

forbedring, og opnå større flådesikkerhed.

Forsikringsbesparelser
Nyd godt af lavere ulykkesfrekvenser og 
reducerede forsikringsomkostninger ved at 
levere FNOL.

Forsvar mod falske påstande
Beskyt dine chauffører mod falske 
beskyldninger med indiskutable 
videooptagelser i HD-kvalitet.
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Med et AddSecure-RoadView er alle køretøjsoptagelser, placerings- 
og chaufførkøredata fuldt tilgængelige via en brugervenlig, 
webbaseret platform.

Takket være den indbyggede skybaserede 4G-teknologi sendes optagelser af og data for 

registrerede hændelser øjeblikkeligt til telematikplatformen og kan ses, analyseres og 

downloades med det samme.

AddSecure
fremadvendt 4G
LTE-kamera
Varenummer: 

AST-FFC-LTE-EUA/NAA

Vigtigste funktioner  

Synsvinkel fra stolpe til
stolpe 150o)

Automatiske 
systemtilstandstjek

HD-opløsning på 1080 p
Gem data og optagelser i
op til én måned

GPS-placeringssporing Indbygget accelerometer

HD-nattesyn 4G-tilslutning



Beskyt dine chauffører

En oplevelse, der kan tilpasses fuldt ud

Frikend dine chauffører for falske påstande, og undgå store 

forsikringsudbetalinger med ubestridelige HD-videobeviser for 

hver hændelse.

Med en synsvinkel på 150o indfanger et 
AddSecure-RoadView det fulde overblik 
over vejen forude.

Med meget nøjagtige GPS-placerings- og 

accelerometerdata har du det komplette billede 

af enhver begivenhed.

 Forsvar dine chauffører mod falske påstande

 og beskyldninger.

 Slut med at udbetale for 50/50-krav.

 Beskyt dit brand og dit omdømme.
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Øjeblikkelig afspilning af hændelser
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“Vi oplevede en markant forbedring i vores ulykkesrater (reduceret med 50 %), 

forsikringsomkostninger og generelle flådesikkerhedsstandarder.” 

Waterlogic
Lee Shropshire, flådechef

Med øjeblikkelig meddelelse om hændelser kan du hurtigt indsende FNOL til dit forsikringsselskab 

og dermed afkorte sagsbehandlingstiden, når du anmelder skader, hvilket kan være med til at 

reducere dine forsikringspræmier.

AddSecures skybaserede kamerateknologi er konfigureret til at registrere alle hændelser, som dine 

køretøjer måtte blive udsat for og automatisk uploade optagelser af alle begivenheder, placering 

og accelerometerdata direkte til vores webbaserede videotelematikplatform RoadView inden for få 

minutter fra begivenhedstidspunktet, hvor de med det samme kan ses og analyseres.

Øjeblikkelig adgang til dine optagelser
Se og download dine videooptagelser fra Roadview-platformen i op til et år.



Hjælp dine chauffører med at holde sig sikre på vejen med RoadView Driver Coaching-modulet, så du 
kan gennemgå, kommentere og debriefe dine chauffører om deres hændelsesoptagelser.

Opdag farlige kørevaner med detaljerede rapporter for accelerometre og hastighedsoverskridelser, og 

brug hændelsesoptagelser til at give feedback efter hændelser, der viser nøjagtigt, hvor der skal ske 

forbedringer. Gennemfør et effektivt chaufførsikkerhedsprogram med personlig feedback til føreren 

og træning.

Opdag farlige kørevaner
Mød den næste generation af kamerateknologi

Opdag farlige kørevaner6 (+45) 9696 2626

Forbedret adfærd hos chaufførerne

“Vi valgte AddSecures RoadView-telematik- og -kamerasystem efter en nøje gennemgang 
af, hvad der var tilgængeligt på markedet. Det var afgørende for vores beslutning at have et 
system, der fuldt integrerede kamerateknologien samt brugervenligheden, da vi lagde os fast 
på AddSecure. Vi var også imponerede over kvaliteten af deres kamerasystemer.”

Dixons Carphone PLC
Martin Littlemore, leverandøroverholdelsesansvarlig



RoadView-funktioner

Videoer
Se og download dine ønskede 
kameraoptagelser i op til et år på RoadView 
platformen.

Filtrer efter datointerval, køretøj, chauffør eller 

gruppe for nem betjening. Hold markøren over 

optagelserne for at se en forhåndsvisning, eller klik 

på afspilningsknappen for at se den på fuld skærm.

Video evaluering 
Se og gennemse dit køretøjs kameraoptagelser 
inden for få minutter efter en begivenhed fandt 
sted.

Identificer nøjagtigt, hvad der skete og hvorfor 

med 1080p videooptagelser, GPS-placering, tid, 

dato og hastighedsinformation og indbyggede 

accelerometerdata.

Chauffør uddannelse 
Giv chaufførfeedback efter hændelsen med 
RoadView Driver Coaching-modulet. 

Registrer eventuelle observationer af usikre 

kørselsmanøvrer, og identificer, hvor der er behov 

for yderligere chaufføruddannelse.

Dashboard
Få adgang til indsigt på topniveau i din 
kamera-flåde med kamera dash-boardet.

Identificer, hvor forbedringer af flådesikkerheden 

er påkrævet med oversigtsrapportering 

om kamerahændelser og resultater efter 

chaufførdebriefing.

Opdag farlige kørevaner
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AddSecure 
Tagholm 2
DK9400 Nørresundby

(+45) 9696 2626    
addsecure.dk

Om AddSecure Smart Transport
Hos AddSecure ser vi det som vores mission at hjælpe med at gøre verden mere sikker 
og smartere. Vi betjener over 50.000 erhvervskunder og partnere rundt om i Europa 
med førsteklasses løsninger til sikker kritisk kommunikation og data.

Gennem den kraftfulde teknologi til opkoblede køretøjer hjælper vi virksomheder med at transformere 

deres flåder digitalt med adgang til vigtige driftsdata i realtid, så de kan opfylde de øgede krav fra 

transportkøbere, global e-handel og bæredygtighed.

Vil du vide mere om AddSecure Smart Transport?

Kontakt os i dag på (+45) 9696 2626 eller find ud af mere på addsecure.dk

Smart Transport


