Smart Transport

Co-Driver Services

Meddelanden
Möjliggör effektiv och tillförlitlig kommunikation med dina
förare i realtid.
Håll ständig kontakt med dina förare
och kommunicera med dem när som
helst. Använd tjänsten för att hantera det
oförutsedda. Skicka meddelanden till dina
förare med bara några klick från Co-Driver
Weboffice eller direkt från ditt vanliga
mailklient (t.ex. Outlook). Föraren får
meddelandena direkt i hytten via en fast
skärm, en smartphone eller en surfplatta. När
föraren får ett varningsmeddelande kan han
eller hon svara omedelbart.
Meddelandesystemet blir ett verktyg som gör
ditt liv enkelt:
Inkludera adress till en destination i ett
meddelande med ett klick på kartan.
Föraren kan då direkt starta navigeringen
för att få hjälp att enkelt nå sin destination.
Konfigurera upp till 4 fördefinierade svar
på dina meddelanden och dina förare
kommer att kunna svara med bara ett
klick.

Spara tid med hjälp av mottagarlistor eller
kopiera meddelanden.
Snabb överblick med tidsstämplar för när
ett meddelande skickades, levererades och
lästes.

Åtkomst till meddelandehistoriken för att se om
meddelandet har levererats eller lästs.

Du kan skicka meddelanden både till förare
och fordon och konfigurera hur länge varje
meddelande ska sparas i inkorgen.

For a safer and smarter world

Skicka enkelt meddelanden till en förare eller en grupp förare.

Dina förare kommer aldrig att
missa ett meddelande tack vare
aviseringsfunktionen. Kopiera
meddelanden eller använd
fördefinierade svar för att spara tid.
Se till att informationsutbytet alltid
är tillförlitligt och arkiveras. Få bättre
inblick i dina aktiviteter tack vare exakt
feedback från dina förare.
Använd din vanliga inkorg genom att
vidarebefordra e-post.
Få tillgång till hela historiken för dina
meddelanden.

En avisering varnar föraren om att ett nytt
meddelande har mottagits.

www.addsecure.com

Utrustning som krävs*
För att kunna skicka meddelanden till
förarna krävs en skärm
Använd Co-Driver App by AddSecure
eller.
Vision Fixed eller Vision Mobile by
AddSecure i kombination med Roadbox
by AddSecure.
*För mer information, se våra produktdatablad.
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Fördelar
Kommunicera med dina förare i realtid.

