Smart Transport

Co-Driver Services

Sparsam Körning
Hjälp dina förare att förbättra sitt körbeteende.
Säkerställ bästa möjliga resultat för ditt
arbete med sparsam körning genom
att kontinuerligt mäta och återkoppla
dina förares körbeteende. Analysera
förarnas beteende med objektiva
indikatorer oberoende av fordonet och
vägförhållandena. Via fordonsdatorn
samlas data in (som överhastighet,
tomgångskörning, inbromsningar, kraftiga
inbromsningar, utrullning...) och omvandlas
till relevanta indikatorer. Indikatorerna
visas på förarens skärm för coachning i
realtid och i Co-Driver Weboffice för en
fullständig analys och uppföljning.
Körbeteende i realtid
Körparametrarna på skärmen i förarhytten
uppdateras i realtid för att visa föraren
vilket beteende som ska maximeras (grönt)

och vilket som ska minimeras (rött). Den
pedagogiska visningen av parametrarna
hjälper föraren att förbättra sitt
körbeteende. Visningen är lätt att förstå,
och förarna kan även komma åt resultaten
av sin körning i form av en schemalagd
rapport via e-post.

Föraren coachas i realtid. De positiva
beteendena visas i grönt och de negativa i rött.

For a safer and smarter world

Följ upp dina förares resultat via
dashborden
Analysera dina förares körbeteende, sätt
upp realistiska mål och använd relevanta
data för att motivera dina team. Rapport
på olika nivåer hjälper dig att få överblick
över hur din fordonsflotta presterar, för att
identifiera förbättringsmöjligheter, följa
upp enskilda resultat i detalj eller för att
enkelt kunna jämföra förare. Med bara
några få klick kan du se en aktuell rankning
av dina förares körbeteende, som du kan
använda för att ge feedback och göra
bedömningar.

Resultatindikatorer
Överhastighet: Tid och sträcka som har
körts över en rekommenderad hastighet.
Ska minimeras.
Tomgångskörning: När motorn är igång
mer än 1 minut när fordonet står stilla.
Ska minimeras.
Utrullning: Sträcka med minskad
hastighet utan att använda bromsarna
(rullning). Ska maximeras.
Hårda inbromsningar: Jämförelse
av antalet hårda inbromsningar i
förhållande till det totala antalet
inbromsningar. Ska minimeras.

En rankning av förarna hjälper

Nollgas: Sträcka som fordonet har
rullat utan att förbruka bränsle. Ska
maximeras.

transportledningen att förstå vad förarna ska
fokusera på. De som uppnått målet visas i grönt.

Utrustning som krävs*
Roadbox by AddSecure: en fordonsdator
som är nödvändig för att möjliggöra
denna tjänst
Vision Fixed, Vision Mobile eller CoDriver App (tillval): för visning av
resultaten i hytten.

Visa information för varje indikator jämfört med

*För mer information, se våra produktdatablad.

målen på företags- och individnivå.

Trenden för eco-driving indexet hjälper dig att se
utvecklingen över tid jämfört med dina mål.

www.addsecure.com

AddSecure Eco-driving Challenge
Motivera dina team genom att delta i vår
internationella Eco-Driving Challenge.
Passa på att ta plats på listan över de
bäst rankade företagen som publiceras
regelbundet i Co-Driver Weboffice och på
vår webbplats. De bästa företagen belönas
och får erkännande vid vår ceremoni i
början av varje år.
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Bortbromsad energi: Jämför energin som
investeras vid acceleration med energin
som slösas bort vid inbromsning. Ska
minimeras.

