Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Tehtävät
Varmista, että kuljettajilla on ajantasaiset tiedot tehtävistä ja
että saat kattavat tiedot kuljetusten sujuvaa laskutusta varten.
Yhdistämällä kuljetustenhallintajärjestelmän (TMS) Missions-järjestelmään voit
lähettää kuljettajien kuljetustehtävien
tiedot suoraan ajoneuvoon. Käyttöliittymä
on helppokäyttöinen, ja palvelu on jaettu
kolmeen tasoon:
Tehtävä: reitti, jossa on yleensä
yli kaksi pysähdystä.
Pysähdys: lastaus ja/tai purku.
Tehtävä: mitä jokaisessa
pysähdyspaikassa tehdään
(suoritettavat tehtävät, skannaus,
vahvistettavat määrät jne.).
Edellä mainittuja tasoja voidaan täydentää
seuraavasti: tila, tiedot, kysymykset, sijainti
ja poikkeama.
Järjestelmään voidaan asettaa pakollisia
kysymyksiä sen varmistamiseksi, että
tehtävien edellyttämät tiedot kootaan,
ennen kuin tehtävä voidaan suorittaa.

Näin varmistetaan, että laskutusta varten
kootaan oikeat tiedot laskutusprosessin
tehostamiseksi. Voit aikatauluttaa tehtävät
ja seurata reaaliaikaisesti kuljettajien
suorittamia päivityksiä ja tehtäviä,
esimerkiksi tehtävän vastaanottoa,
lastausta ja purkua.
Kuljetustoimeksiantojen lähettäminen
suoraan ajoneuvoihin
Suunnittele kuljetustehtävät ja lähetä
ne kuljettajille kuljetustenhallintajärjestelmän (TMS) kautta. Kuljettajat
saavat ilmoituksen tablettiinsa tai
älypuhelimeensa, kun heille osoitetaan
toimeksianto. Tehtävää suorittaessaan he
päivittävät sen tilaa niin, että toimeksianto
lopulta merkitään tehdyksi. Palvelu
sisältää monenlaisia ominaisuuksia kuten
navigointityökalujen käynnistämisen
suoraan tehtävän kautta.

For a safer and smarter world

Edistymispalkki kertoo kuljet-

Kuljettaja voi suoraan käyn-

Ota kuvia vahingoit-

tajalle tehtävän statuksen.

nistää navigoinnin seuraavaan

tuneista tuotteista.

Vertaa ennusteita kuljetuksien todellisiin
tuloksiin
On todella hyödyllistä verrata TMS:n
ennusteita ajotietokoneesta kerättyihin
tietoihin. Voit esimerkiksi tarkastella
ajoneuvon ajokilometrejä, teitä, käyttöikää,
taukoja ja lepoaikoja, odotusaikoja, tyhjäajoa
tai kulutusta. Voit laskea reitin tai tehtävän
kannattavuuden ja käyttää historiatietoja
uusien sopimusten neuvottelemiseen.
Tärkeimmät ominaisuudet
Liitä kuljettajia palveluun ja tarjoa heille
digitaalinen pääsy toimeksiantoihin.
Saat tilapäivityksiä ja näet edistymisen
reaaliaikaisesti.
Hallitse täydellisesti kuljetusten
”tilauksesta maksuun” -prosessia.
Kuljettaja voi päivittää pysähdysten tiedot
(paikan päälle saapuminen, laiturilla, valmis),
liittää kuvia tai allekirjoituksia todisteeksi
toimituksesta ja skannata viivakoodeja. Tehtäviä voidaan seurata toimistossa yksityiskohtaisesti. Edistyminen arvioidaan muutamassa
sekunnissa kartalla tai analysoidaan raportilla.

Edistymisen ja tehtävien esittäminen mahdollistaa tehtävien yksityiskohtien nopean
tarkastelun.
Edut
Hallitse täydellisesti kuljetusten
”tilauksesta maksuun” -prosessia.
Näytä kuljetustilaukset kuljettajien
näytöillä.
Kerää liiketoiminnan kannalta tärkeitä
tietoja kentältä (määrät, tunnit jne.).
Anna todiste toimituksesta asiakkaallesi
(allekirjoitukset, viivakoodi, kuvat).
Käytä tehtävähistoriaa apuna uusien
sopimuksien neuvottelemisessa.
Palvelumme on yhteensopiva useimpien
kuljetustenhallintajärjestelmien kanssa.
Laitevaatimukset*
Tämä palvelu vaatii kuljettajan
käyttöliittymän.
AddSecuren Vision Fixed tai Vision Mobile
AddSecuren Co-Driver-sovellus
* Lisätietoja löydät tuoteselosteestamme.

Valittu ajoneuvo sekä sen aktiiviset tehtävät
kartalla.
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