Smart Transport

Co-Driver Service

Checklista
Checklista för förebyggande underhåll
Håll din fordonsflotta i säkert, tillförlitligt
och funktionsdugligt skick med
systematiska rapporter om dina fordon
och inför en policy för förebyggande
underhåll i ditt företag för att undvika dyra
reparations- eller ersättningskostnader.
Använd vår checklista i början av
varje skift för att få kontroll över dina
underhållsbehov på ett effektivt sätt.
Defekter på fordonet detekteras tidigt
och rapporteras systematiskt innan de
utvecklas till större fel.

Föraren går då igenom en guide med en
checklista för kontroll av fordonet.
Föraren kan rapportera alla typer av fel
och lägga till en detaljerad beskrivning av
felet. För fordon som används kontinuerligt
kommer checklistan att identifiera var och
när fordonet har skadats, eftersom den nya
föraren kontrollerar att den tidigare inte
har orsakat några fel eller olyckor.
På kontoret har verkstadschefen tillgång
till en rapport i Weboffice och får en
komplett överblick över fordonsflottans
skick. Genom rapporten kan man se vilka
fordon som behöver repareras.

Hur fungerar förebyggande underhåll?
Varje gång föraren börjar ett skift påminns
denne via ett popupfönster på skärmen att
kontrollera fordonets skick.
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Intuitiv guide hjälper föraren att rapportera
problem
Checklistan består av åtta huvudsteg.
Föraren uppmanas att kontrollera följande
element:
1. Motor, drivlina, axlar
2. Belysning, backspeglar, vindruta
3. Utanför hytten
4. Inne i hytten
5. Plattform/trailer
6. Elsystem
7. Däck och skärmar
8. Luft och bromsar
Varje steg illustreras med en bild och ger
möjlighet att rapportera de vanligaste
problemen med en enkel knapptryckning.
Detaljerade beskrivningar kan läggas till
vid behov.

Fördelar
Samla in information systematiskt tack
vare en påminnelse i början av varje
skift.
Undvik förbiseenden tack vare att
föraren kommunicerar direkt från fältet.
Upptäck potentiella problem innan
ett allvarligare fel uppstår. Förlänger
komponenternas livslängd. Minimerar
oplanerad stilleståndstid.
Tillgång till en komplett och korrekt
historik över tillgångarna. Förebygg
olyckor, garantera din personals
säkerhet.
Utrustning som krävs*
Denna tjänst kräver ett förargränssnitt :
Co-Driver App by AddSecure
Vision Fixed eller Vision Mobile by
AddSecure
* För mer information, se våra produktdatablad.
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Föraren går igenom en checklista där delarna är markerade

