Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Aktiviteetit
Aktiviteettien yksityiskohtainen seuranta.
Pystyt kattavasti seuraamaan ja hallitsemaan kuljettajan ajamisen ulkopuolisia,
palkkaa kerryttäviä toimintoja tai sellaisia
toimintoja, joiden seuraaminen on tärkeää
liiketoimintasi kannalta. Aktiviteetit koo’taan keräämällä tietoja kuljettajilta, järjestelmästä ja ajopiirturin tapahtumista.
Rekisteröityjen aktiviteettien kautta
kerätään toiminnan kannalta tärkeitä
tietoja, esimerkiksi odotusajat, tyhjäkäynti,
kytketyt/irrotetut perävaunut, toimitetut
ja vastaanotetut kuormalavat, puhdistus.
toimet, tankkaus, nesteiden täyttö ja
huoltotyöt.
Kuljettajat voivat viipymättä ilmoittaa
aktiviteeteista koko vuoron ajan. Voit
helposti analysoida niiden tiedot raportista,
jossa on useita näyttövaihtoehtoja ja
suodattimia (toiminnan tyypin, kuljettajan
tai asiakkaan mukaan jne.). Nämä raportit

voidaan helposti viedä Excel- tai PDFmuodossa ja muissa muodoissa.
Miten hyväksytyt aktiviteetit toimivat?
Co-Driver Webofficessa voit helposti
määrittää toimintoja ja kysymyksiä
tarpeidesi mukaan. Määritä muutamalla
napsautuksella aktiviteetit, asiaan
liittyvät ajoneuvot ja ennalta määritetyt
kysymykset, joihin haluat kuljettajien
vastaavan vuoron aikana. Sovi
kuljettajien kanssa, mitä aktiviteetteja
tulisi rekisteröidä mihinkin aikaan. Kun
ennalta määritetty tapahtuma alkaa,
asianmukainen aktiviteetti käynnistyy
järjestelmässä (automaattisesti tai
manuaalisesti) ja näkyy näytöllä.
Kuljettaja valitsee oikean vaihtoehdon ja
vastaa joihinkin kysymyksiin muutamassa
sekunnissa (tarvittaessa).

For a safer and smarter world

Analysoi nopeasti haluamaasi aktiviteettia.

Sovellus kysyy toimintaan liittyvät
kysymykset kuljettajalta.

Esimerkkejä seurattavista aktiviteeteista
Polttoaineostojen jäljitettävyys

Seuraa kulutustasi (litramäärä, ajoneuvon
kilometrilukema, sijainnit).

Maatalousala / irtotavarakuljetusten
puhdistusprosessien jäljitettävyys

Pidä kirjaa puhdistusprosesseista ja kokoa
hygieniamääräysten mukaiset puhdistusraportit.

Odotusaikojen seuranta

Seuraa ja lyhennä odotusaikoja. käytä näitä tietoja
neuvotteluissa ja perustele laskutusratkaisuja

Tyhjäkäynti

Tyhjien kilometrien rekisteröinti.

Analysoi lastaukset ja purut

Analysoi kaikki tiedot lastauksista ja puruista
(paikannus, aika, täyttösuhde, tuotteiden
ominaisuudet, määrä jne.).

Kaluston valvonta

Tarkista ajoneuvon tai perävaunun kunto
ennen tehtävän aloittamista.

Onnettomuuksien ja kiistojen hallinta

Saat välittömästi tiedon kaikista riita-asioista,
vaaratilanteista ja vahinkoilmoituksista.

Kuormalavojen hallinta

Tarkista toimitettujen tai palautettujen
kuormalavojen määrä.

Perävaunun kytkentä/irrotus

Tarkista milloin tahansa, mikä perävaunu
on kytketty mihinkin kuorma-autoon.

Rakennusala: käyttöraportit

Kirjaa laitteen käyttö: apumoottorit, kuljetushihna,
betonimylly, pumput jne.

Lautta- ja junamatkat

Kirjaa lautalla tai junassa kulunut aika ja
laske kuljettajien lepoajat asianmukaisesti

Laitevaatimukset*

Tämä palvelu vaatii kuljettajan käyttöliittymän.
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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.

Valitse aktiviteetti yhdellä napsautuksella.

