
For a safer and smarter world

Vår positioneringstjänst innehåller tre 
nyckelfunktioner 
   Positionering (realtid)
  Spårning (historiska rutter)
  Geofencing (geografiska zoner)

Använd positionering för att få full kontroll 
över din verksamhet i realtid 
Bestäm positionen på alla dina fordon, 
trailers, containrar och andra tillgångar 
på den dynamiska kartan i Co-Driver. Få 
viktiga data för hantering av din flotta och 
analys av dina transportaktiviteter i realtid. 
Lägg till de intressanta platser (”points 
of interest”) som är relevanta för din 
verksamhet. Med några få klick identifierar 
du positionerna för dina fordon, förare eller 
utrustning i realtid. Se till att dina kunder 
ser samma vy som du genom att ge dem 
tillgång till positioneringstjänsten för de 
fordon som utför uppdrag åt dem.

Använd filtret för att bara se det som är 
relevant för dig; fordon, trailers, tillgångar, 
geofences eller intressepunkter. Även 
färdskrivarens status kan användas som 
filter: Körning, annat arbete, vila eller 
tillgänglig (endast tillämpligt på fordonen 
som är utrustade med färdskrivare som är 
anslutna till vår färddator). I sidomenyn får 
du enkel tillgång till de andra tjänster som 
du prenumererar på med ett enda klick. 
Tack vare positioneringsverktyget kan du 
planera dina uppdrag på ett optimalt sätt. 

Välj kart- eller satellitvy för att få optimal 
överblick eller välj gatuvy för detaljerad vy 
av gator (”Google Pegman”). Ta del av den 
senaste uppdateringen om trafiktätheten 
direkt på kartan tack vare ”trafiklagret” på 
kartan.
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Kontrollera positionen av dina lastbilar, trailers och övriga resurser  i realtid, 
spåra tidigare körningar och arbeta med ”geografiska zoner” (Geofences)
för att bättre kunna följa upp och hantera dina transporter.

Co-Driver Services
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kartan ger en översikt över alla dina fordon 
och detaljer om deras aktiviteter.

Utvärdera trafiken i realtid. 

Analysera tidigare körningar med 
spårningsfunktionen
Analysera historiken och identifiera 
hastighetsöverträdelser och stopp 
omedelbart. Spåra enkelt fordon under en 
vald tidsperiod, från timmar upp till månader. 
Granska stoppen och deras varaktighet, 
hastigheten, förarens aktiviteter och 
väntetider direkt på kartan eller i detaljerade 
rapporter (Start/stopp-rapporter).

 

Analysera historiken för en rutt med riktning, 
hastighet och stopp. 

Geofencing för att se när ett fordon kommer 
in i eller lämnar ett visst område 
Med Geofencing kan du skapa geografiska zoner 
som triggar varningar. Du får information i realtid 
när ett fordon lämnar eller ankommer till ett 
visst geografiskt område. Geofence-meddelandet 
kan skickas direkt till föraren med praktisk 
information om leveranser eller påminnelser. 

Det går att skapa rapporter och spåra fordon 
efter att ett geofence har triggats. Du kan även 
se geofence-information direkt på kartan. 
Kontrollera att geofence-ikonen är markerad!
Skapa en geofence-zon runt dina lokaler eller 
din kunds lokaler. När lastbilen närmar sig kan 
en varning konfigureras för att skickas till dig, 
din kund och föraren. Alla kan på så sätt göra 
sig redo för lastning eller lossning. Du kan också 
kontrollera dina förares rutter med geofencing. 
Om du vill förbjuda några områden, är det 
enkelt att göra det. Skapa dem och ange vilka 
fordon som omfattas, och se till att systemet 
skickar dig meddelanden när de utlöses så kan 
du enkelt kontrollera om dina förare följer dina 
instruktioner.
Som tillägg till Geofence finns tjänsten Time 
Machine som gör det möjligt att se ”historiska 
Geofence”, dvs vilka fordon och trailers som 
besökte en geografisk zon vid en bestämd 
tidpunkt. 
 
Fördelar
  Få overblik og fuld kontrol over alle dine 
ressourcer på ét kort.
  Optimer din transportstyring.
  Overvåg aktiviteterne ude i felten.
  Giv dine kunder adgang til 
positioneringstjenesten for de køretøjer, 
der servicerer dem.
  Opnå bedre navigation for chaufføren 
med personlige interessepunkter. 
  Reducer ikke-tilladte ture.
  Få præcise oplysninger til styring af 
sagsanlæg.
  Underret kunderne nøjagtigt om 
forsinkelser. 

Utrustning som krävs
Vilken utrustning som krävs beror på 
resursen som behöver spåras*:
   Roadbox by AddSecure: för tunga 
kommersiella fordon 
  Asset Pro/Light: för trailers eller 
annan autonom utrustning (container, 
entreprenadmaskin, dumper, osv.) 
  Co-Driver App: i förarens mobila gränssnitt 
(BYOD) 

*För mer information, se våra produktdatablad.
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