Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Paikannus
Paikanna ajoneuvosi reaaliajassa, tarkastele aiempia
matkoja ja seuraa kuljetuksia aluerajoja käyttämällä.
Paikannuspalvelumme sisältää kolme
keskeistä toimintoa:
paikannus (reaaliaikainen)
seuranta (aiemmat reitit)
aluerajat (maantieteelliset alueet).
Paikannuksen avulla halliitset toimintaasi
reaaliajassa
Näe kaikki ajoneuvot, perävaunut, kontit
ja muu kalusto Co-Driverin dynaamisella
kartalla. Saat olennaiset tiedot kaluston
reaaliaikaiseen hallintaan ja kuljetusten
analysointiin. Lisää tärkeitä, toiminnalle
olennaisia kohteita.
Vain muutamalla klikkauksella saat tiedon
ajoneuvojen, kuljettajien ja laitteiden
reaaliaikaisesta sijainnista. Tarjoa
asiakkaille sama näkymä antamalla
heille pääsy paikannuspalveluun heitä
palvelevien ajoneuvojen osalta.

Suodattimien avulla näet vain olennaisen: ajoneuvot, perävaunut, kaluston,
aluerajat tai tärkeät kohteet.
Ajopiirturin tilaa voidaan käyttää myös
suodattimena: ajaminen, muu työ, lepo
tai käytettävissä (koskee vain ajoneuvoja,
jotka on varustettu ajotietokoneeseen
liitetyillä ajopiirtureilla). Nykyisessä
valintapaneelissa pääset helposti
muihin tilaamiisi palveluihin yhdellä
napsautuksella. Paikannustyökalun
ansiosta voit suunnitella projektit
optimaalisesti.
Valitse kartta tai satelliittikuva, jos haluat
parhaan mahdollisen yleiskuvan, tai valitse
Street View nähdäksesi katunäkymän
(”Google Pegman”). Saat viimeisimmät
liikenteen vilkkaustiedot suoraan kartalle
liikennekerroksen ansiosta.

For a safer and smarter world

Arvioi liikennettä reaaliajassa.
Analysoi aiempia matkoja seurantatoiminnon
avulla
Analysoi aikaisempia matkoja ja tunnista
ylinopeusrikkomukset ja pysähdykset
välittömästi. Voit helposti seurata ajoneuvoja
valitun ajanjakson sisällä tunneista kuukausiin.
Tarkista pysähdykset ja niiden kesto, nopeus,
kuljettajan toiminta ja odotusajat suoraan
kartalta tai yksityiskohtaisista raporteista
(Aloitus- ja pysähdysraportit, valinnainen).

Analysoi aikaisempi reitti suunnan, nopeuden
ja pysähdysten avulla.
Aluerajausten avulla näet, kun ajoneuvo
saapuu tietylle alueelle tai poistuu siltä.
Aluerajausten avulla voit luoda maantieteellisiä alueita, jotka tuottavat hälytyksiä.
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Laitevaatimukset
AddSecuren Roadbox: raskaille
hyötyajoneuvoille.
Asset Pro/Light/Eye: perävaunuille
tai muille erillisille laitteille (kontti,
rakennuskone, roskalavat, jalakset jne.).
Co-Driver-sovellus: kuljettajien
mobiilikäyttöliittymässä (BYOD).
Edut
Yleiskuva ja kaikkien resurssien
täysi hallinta samalla kartalla.
Optimoi kuljetusten hallinta.
Valvo toimintaa kentällä.
Anna asiakkaille pääsy heitä palvelevien
ajoneuvojen paikannuspalveluun.
Paranna kuljettajan navigointia
yksilöllisillä tärkeillä kohteilla.
Vähennä ei-hyväksyttyjä matkoja.
Saat tarkat ja täsmälliset tiedot
kiistojen ratkaisemiseksi.
Ilmoita asiakkaille ajantasaiset
tiedot viivästyksistä.
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Kartta näyttää yleiskuvan kaikista ajoneuvoistasi ja niiden toiminnan yksityiskohdista.

Saat reaaliaikaisen tiedon, kun ajoneuvo
poistuu tietyltä maantieteelliseltä alueelta
tai saapuu sille. Aluerajausviesti voidaan
lähettää suoraan kuljettajalle, ja mukana
voi olla hyödyllistä tietoa toimituksista tai
muistutuksia. Voit luoda raportteja ja seurata
ajoneuvoja, kun aluerajaus on aktivoitunut.
Lisäksi aluerajaustietoja voi tarkastella
karttanäkymässä. Varmista, että Geofencekuvake on korostettu!
Luo rajattu alue kiinteistön tai asiakkaan
kiinteistön ympärille. Kun kuorma-auto
lähestyy aluetta, hälytys voidaan määrittää
lähetettäväksi sinulle, asiakkaalle ja kuljettajalle. Kaikki voivat valmistautua nopeammin. Voit myös hallita kuljettajien reittejä
aluerajausten avulla. Myös alueiden kieltäminen on helppoa. Valitsemalla ne voit
helposti tarkastaa, noudattavatko kuljettajat
annettuja ohjeita.

