Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Ekoajo
Auta kuljettajia parantamaan ajotapaansa.
Varmista ekoajo-ohjelmasi pitkäaikainen
menestys ajoneuvosi suorituskyvyn asianmukaisilla mittaustyökaluilla. Analysoi kuljettajien ajotapaa objektiivisilla mittareilla,
jotka ovat riippumattomia ajoneuvosta ja
tieolosuhteista. Ajoneuvon ajotietokoneen
kautta kerätään tietoja (esim. nopeus,
tyhjäkäynti, jarrutukset, rullaaminen...),
jotka muunnetaan asianmukaisiksi mittareiksi. Mittarit näkyvät kuljettajan näytöllä
reaaliaikaisesti ja opastavat kuljettajaa, ja
niistä voidaan tehdä täydellinen analyysi ja
seuranta Co-Driver Webofficessa.
Ajosuoritus reaaliajassa
Ajoparametrit kuljettajan näytöllä päivitetään reaaliajassa, jotta kuljettaja näkee,
mitä käyttäytymistä tulisi maksimoida
(vihreä) ja mitä minimoida (punainen).
Tämä havainnollistaminen auttaa
kuljettajaa parantamaan ajotapaansa.

Käyttöliittymä on helppotajuinen. Kuljettajat voivat myös saada ekoajoraportin
ajoitetusti postitse.

Kuljettaja saa opastusta reaaliajassa.
positiivinen ajotapa näkyy vihreänä ja
negatiivinen punaisena.

For a safer and smarter world

Tulosmittarit
YLINOPEUS: Aika ja matka, jotka on ajettu
yli nopeusrajoituksen. Minimoidaan.
TYHJÄKÄYNTI: Moottori on käynnissä
paikallaan oltaessa yli minuutin ajan.
Minimoidaan.
VAIHDE VAPAALLA RULLAAMINEN:
Etäisyys, jonka aikana nopeus pienenee
ilman jarruttamista (rullaaminen).
Maksimoidaan.
VOIMAKAS JARRUTUS: Voimakkaiden
jarrutusten määrä suhteessa kaikkiin
jarrutuksiin. Minimoidaan.
HUKKAENERGIA: Vertaa kiihdyttämiseen
käytettyä energiamäärää jarrutettaessa
hukattuun energiamäärään. Minimoidaan.
Laitevaatimukset *
AddSecuren Roadbox: palvelu vaatii
integroidun tietokoneen.AddSecuren
Vision Fixed, Vision Mobile tai
Co-Driver- sovellus (valinnainen):
tulosten näyttäminen ohjaamossa.

Kuljettajien luokittelu auttaa kuljetuspäällikköä löytämäänkuljettajat, jotka tarvitsevat
lisää koulutusta. Tavoitteisiin päässeet kuljettajat näkyvät vihreinä.

Vertaa kunkin mittarin tietoja sekä yritystason
että yksilötason tavoitteisiin.

Ekoajoindeksin kehityssuunta auttaa hahmottamaan ajan mittaan tapahtuvaa kehitystä
verrattuna tavoitteisiisi.

www.addsecure.fi

* Lisätietoja löydät tuoteselosteestamme.
AddSecuren ekoajohaaste
Motivoi tiimejä osallistumalla kansainväliseen
ekoajohaasteeseemme. Voit päästä parhaiden
yritysten listallemme, joka julkaistaan säännöllisesti Co-Driver Webofficessa ja verkkosivuillamme. Parhaat yritykset palkitaan, ja
ne saavat tunnustusta kuuluisassa seremoniassamme aina vuoden alussa.
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Seuraa kuljettajien ajotapaa koontinäytön
avulla.
Tarkastele kuljettajien suoritusta, aseta realistisia tavoitteita ja käytä olennaisia tietoja
tiimien motivoimiseen.
Eri raporttitasojen avulla saat yleiskuvan
kaluston suorituskyvystä ja voit tunnistaa
kehitysmahdollisuuksia, seurata yksityiskohtaisesti yksittäisiä tuloksia tai vertailla
kuljettajia helposti. Vain muutamalla
napsautuksella saat ajantasaisen luokittelun
kuljettajien suoriutumisesta, ja voit käyttää
sitä palautteen ja kehujen antamiseen.
Toimistotiimin työnkulkuLataa tarvittavat
asiakirjat.

