Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Ajo- ja lepoajat
Ajopiirturin ajo- ja lepoaikojen valvonta ja hälytykset
Hallitse kuljettajien ajo- ja lepoaikoja.
Silloin voit suunnitella kuljettajien
työvuorot tehokkaasti ja noudattaa
lakisääteisiä määräyksiä. Ajopiirturiin
yhdistetty ajotietokoneemme tallentaa
kuljettajan ajo- ja lepoajat.

Menneet tapahtumat ja reaaliaikaiset
aktiviteetit näkyvät ajoneuvon näytöllä
ohjaten ja muistuttaen kuljettajaa
käyttämään työaika optimaalisesti ja
välttämään rikkomuksia.

Kun valitset ajoneuvon kartalta, näet myös yhteenvedon kuljettajan työajoista.

For a safer and smarter world

Tehtävien optimoitu suunnittelu
Co-Driver Webofficessa esimies pystyy tarkastelemaan kuljettajien nykyistä tilaa, jotta tehtävät voidaan suunnitella optimaalisesti.
Karttaa napsauttamalla on helppo katsoa
valitun kuljettajan tila ja senhetkinen
toiminta. Jos haluat laajemman analyysin,
tarkista kuljettajan ajopiirturitapahtumien
kronologinen ja värillinen esitys tai luo raportteja ajamisesta, levosta ja käytettävissä
olevista ajoista.

Edut
Ehkäise rikkomuksia ja sakkoja.
Anna automaattisten ilmoitusten
opastaa kuljettajia.
Tehtävät mukautetaan aina kuljettajan
aikarajoitusten mukaan.
Luo raportteja rikkomuksista ja paranna
kuljettajan ymmärrystä asiasta.
Reagoi rikkomuksiin välittömästi
hälytysten avulla.
Tarkastele kuljettajien työaikoja
kokonaisuudessaan.
Tarkastele aktiviteettien aikajanaa ja
muokkaa sitä.

Näkymän kautta näet kuljettajan jäljellä olevat ja optimaaliset tunnit ja saat ajantasaiset
tiedot resurssien hallintaan ja ylityötuntien
ehkäisemiseen.
Maasta riippuen on myös mahdollista
lisätä, poistaa tai muokata aktiviteettien
luonnetta suoraan aikajanalla, lisätä työaikaa
ajoneuvon ulkopuolella tai korjata virheitä.
Rikkomusraportin avulla voit tarkistaa,
noudattavatko kuljettajat ajo- ja lepoaikoja
koskevia asetuksia.
Ajo- ja lepoaikoihin liittyvä opastus
Kuljettaja voi seurata ajoneuvossa kokonaistyöaikoja reaaliajassa. Kuljettaja saa yleiskuvan aiemmista aktiviteeteista ja voi tarkastaa käynnissä olevan aktiviteetin ajoituksen.
Ilmoitusten ansiosta kuljettaja saa muistutuksen tauoista sääntöjen tai maksimikestojen
mukaan.

Järjestelmä opastaa kuljettajaa muistutuksilla
ja edistymispalkilla.

Rikkomuksen sattuessa palkki muuttuu
punaiseksi ja kuljettajan on kirjoitettava
selitys.
Laitevaatimukset*
AddSecuren Roadbox: ajopiirturin
datankerääminen vaatii integroidun
tietokoneen.
Jos haluat antaa ajo- ja lepoaikapalvelun
kuljettajien käyttöön, tarvitaan näyttö
(valinnainen):
AddSecuren Vision Fixed tai Vision Mobile.
AddSecuren Co-Driver-sovellus.
*Lisätietoja löydät tuoteselosteestamme.

www.addsecure.fi

AddSecure AB, Positioning Service, version 2020-1
Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice. Actual products may differ in appearance from images shown.

Kronologinen näyttö helpottaa aktiviteettien
analysointia

