Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Aloitus- ja lopetusraportointi
Suorituskykymittarien (KPI) automaattinen kerääminen
Useimmat kuljetusyritykset näkevät paljon vaivaa tuottavuuden parantamiseksi.
Aloitus- ja pysähdyspalvelun avulla kerätään ja kootaan keskeisiä tietoja kaluston
tuottavuudesta Co-Driver Webofficeenm
Tiedot ovat saatavilla raportteina tai
tarkasteltavissa kartalla.
Aloitus- ja pysähdysraportit
1. Ajoneuvojen kilometrituotantoraportti:
Näyttää kahden päivämäärän välillä
tuotetut kilometrit. Esitetyt tiedot:
Ajoneuvo, aloituspäivä/-aika, aloitusosoite,
kilometrit aloitettaessa, lähtöpäivä/-aika,
pysähdysosoite, kilometrit pysähdyttäessä,
tuotetut kilometrit.
2. Päivittäinen yhteenveto ajoneuvoista:
Näyttää päivittäisen yhteenvedon useista
ajoneuvoista, esimerkiksi tuotetuista

kilometreistä ja keskimääräisestä
polttoaineenkulutuksesta.
3. Päivittäinen yhteenveto ajoneuvosta:
Näyttää päivittäisen yhteenvedon yhdestä
ajoneuvosta, esimerkiksi tuotetuista kilometreistä ja keskimääräisestä kulutuksesta. Esitetyt tiedot: ajoneuvo, päivämäärä,
alkamisaika, päättymisaika, kesto, kokonaiskilometrimäärä, ajoaika, tauko-aika,
käytetty polttoaine ja keskimääräinen
polttoaineenkulutus.
4. Ajoneuvojen aloitus- ja pysähdysraportti:
Näyttää aloitus- ja pysähdystapahtumat.
Esitetyt tiedot: Päivämäärä, tapahtuma
(aloitus tai pysähdys), ajetut kilometrit,
mukautuvan vakionopeudensäätimen
(ACC) kilometrit, ajettu aika, ACC:llä
ajettu aika, pysähdyksissä vietetty aika,
AAC:llä pysähdyksissä vietetty aika, sijainti,
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5. Ajoneuvojen yksinkertaistettu aloitus- ja
pysähdysraportti:
Näyttää yksinkertaistetut aloitus- ja pysähdyskirjaukset.
Kartan aloitus- ja pysähdystapahtumien
täydennetyt tiedot
Aloitus- ja pysähdystapahtumat näkyvät
palvelun kautta seurantamoduulin kartassa.
Jos ajoneuvon ajotieto-kone on liitetty CANtai FMS-tietokoneeseen, ajoneuvosta rekisteröidään lisätietoja (kuten polttoainetiedot), ja
ne näytetään seuranta-palvelussa. Pysähdysmerkinnät näkyvät, jos tällainen pysäytystieto
on rekisteröity (yleensä vähintään 180 sekunnin pysähdyksen jälkeen). Tässä näkymässä
pysähdysmerkeillä on kolme eri kokoa:
Pieni koko 3–14 minuutin pysähdyksille
Keskikoko 15–179 minuutin pysähdyksille
Suuri koko vähintään 180 minuutin
pysähdyksille.
Stop-merkkiä napsauttamalla saat yksityiskohtaisia tietoja pysähdyksestä. Useita pysähdyksiä voidaan tuoda näkyviin kerralla.

Co-Driver Webofficen seurantapalvelu aloitus- pysähdys- ja polttoainetietoineen.
Ajopiirturin (D8) tiedoista luodut aloitus- ja
pysähdystapahtumat
Koska jotkut asiakkaat eivät yhdistä
AddSecure-laitetta CAN- tai FMS-laitteeseen
vaan ainoastaan ajopiirturin D8-yhteyteen,
ajopiirturin D8-yhteyden tiedot riittävät aloitus- ja pysähdystapahtumien luomiseen. Nämä
D8-tapahtumat luodaan samoilla kriteereillä
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kuin edellä on mainittu (60 sekunnin ajo luo
aloitustapahtuman; 180 sekunnin paikoillaan
olo luo pysähdystapahtuman). Nämä aloitukset ja pysähdykset eivät sisällä ajoneuvon tietoja kuten polttoainetta ja polttoaineen määrää, mutta ne sisältävät ajopiirturin ilmoittamat matkamittarin lukemat sekä paikkatiedot,
sijainnin ja päivämäärän/kellonajan.

Webofficen Raportit-moduulissa käyttäjä
voi valita useista erilaisista, aloituksiin ja
pysähdyksiin perustuvasta raporteista.
Raportin ominaisuudet
Aloitus- ja pysähdysraportit voi koostaa
monin eri tavoin. Alla on esitelty raportin
ominaisuuksia:
Ajan valinta: Valitse aloitus- ja lopetusaika.
Puolen tunnin välein tai (hh:mm).
Omien ”raporttimallien” luominen ja
nimeäminen.
Raporttien jakaminen muiden Co-Driver
Webofficen käyttäjien kanssa.
Raporttien ajastettu lähetys sähköpostitse.
Valitse raportin dynaamiset resurssit
(esim. valittu ryhmä tai kaikki
käytettävissä olevat resurssit).
Luodun raportin dynaaminen ohjaus
(muuta lajittelujärjestystä napsauttamalla
sarakeotsikoita.)
Raportin vieminen tai tulostaminen
(PDF, Excel CSV tai standardi-CSV).
Pikalinkkiraportit pikakuvakkeena
nykyisestä valinnasta (Kartoissa ja
Resurssien yleiskatsauksessa).
Laitevaatimukset
Co-Driver-sovellus (joitakin rajoituksia)
Roadbox (täysi palvelu)
Asset Light tai Asset Pro
(joitakin rajoituksia).
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