Smart Transport

Co-Driver Services

Lagring och analys av
färdskrivarfiler
Lagra dina filer från färdskrivaren i en säker miljö och få tillgång
till analysverktyg.
Enligt den nuvarande lagen ska
transportföretagen lagra 12 månaders
färdskrivardata och kontrollera om dessa följer
förartidsreglerna. Uppgifterna måste lagras
i en säker miljö och måste gås igenom och
analyseras för att visa att förartidsreglerna
följs.
De direktiv som transportföretagen måste följa
är:
Lagstiftning om förares arbetstider
(561/2006)
Färdskrivare vid vägtransporter (3821/85)
Arbetstidsdirektivet (2002/15/EG)
Vår tjänst för lagring och analys av
färdskrivarfiler är en användarvänlig och
säker plattform för lagring och analys av
dina färdskrivarfiler, både från förarkorten
och fordonet. Färdskrivarfiler som hämtas
från vår tjänst för Fjärrnedladdning av
färdskrivardata är enkla att hantera och
analysera i vår kontorslösning Co-Driver
Weboffice tillsammans med alla andra tjänster
för fordonshantering.

Få full kontroll över dina färdskrivarfiler
Vår plattform erbjuder de viktigaste
funktionerna som krävs för enkel hantering och
analys av färdskrivarfilerna:
Lagrar digitala färdskrivardata säkert och
uppfyller de lagstadgade skyldigheterna för
lagring av digitala filer från färdskrivare och
förarkort
Fordonen och förarnas aktiviteter är lätta att
följa
Automatisk kontroll av överträdelserna –
data jämförs med bestämmelserna för köroch vilotid och arbetstid
Pedagogiska rapporter som är användbara
för planering, lösning och analys.

For a safer and smarter world

Rapporter
Vår lösning erbjuder pedagogiska rapporter
som är användbara för planering och analys.
Rapporterna är baserade på filer från
färdskrivaren. Det finns 5 fordonsrapporter
(från massminnesfilerna), och det finns 5
användarrapporter (från förarkortsfilerna).
Vissa rapporter är giltiga både för användare
och fordon. Du kan prenumerera på
rapporterna och enkelt dela dem med valfria
användare på ditt företag.

Eftersom färdskrivarfiler är det som anses
korrekt, ger vår lösning möjlighet att i efterhand
korrigera realtidsdata, t.ex. i Kronologin, med
data från färdskrivarfilerna.

Fördelar

Lagra dina digitala färdskrivardata i en säker
miljö
Följ enkelt upp och analysera risken för
förseningar, sena nedladdningar eller
saknade data
Uppfyll lagstadgade skyldigheter för
nedladdning av digitala färdskrivar- och
förarkortdata
Automatisk kontroll av överträdelserna –
data jämförs med bestämmelserna för köroch vilotid och arbetstid
Identifiera händelser där inget, eller ett
ogiltigt förarkort har varit isatt under körning

Utrustning som krävs*
används för planering, lösning av problem och analys.

Automatisk integrering av färdskrivarfiler
Realtidsvärdena från färdskrivaren (via D8)
hämtas i realtid och matchar därför kanske inte
alltid innehållet i färdskrivarfilerna, som alltid
laddas ner efteråt.

Rapport

Køretøj/bruger

Roadbox by AddSecure* (en färddator som
krävs för denna tjänst)
Färdskrivare kompatibel med
fjärrkopiering/nedladdning (Detta kräver
en kommunicerande färdskrivare. Kontakta
din säljrepresentant hos AddSecure för mer
information.)
Företagskort hanterat av AddSecure

*För mer information, se våra produktdatablad.

Beskrivelse
När hastigheten överstiger 90 km/h under en viss tid registreras

Fortkörningsrapporter

Fordon, användare

det av färdskrivaren, och dessa registreringar redovisas i
fortkörningsrapporten.

Körning utan lämplig
kortrapport

Rapporten visar de tillfällen då inget förarkort har varit isatt under
Fordon

använts.

Färdskrivarfiler om

Fordon

Kilometerrapport

Användare

Färdskrivarfil:
statusrapporter

Fordon, användare

Rapporter om
avvikelser i status för

körningen, eller där ett kort som av någon anledning är ogiltigt har

Fordon, användare

färdskrivarfil

Denna rapport, baserad på fordonsfilerna från färdskrivaren, visar
händelser som har sparats av färdskrivaren
Kilometerrapporten visar körsträckan per förare baserat på
information från förarkortet.
Statusrapporterna för färdskrivarfiler filer visar när tidsgränsen för
nästa hämtning går ut. Statusen är indelad i fyra kategorier

Dessa rapporter är samma som ”Rapporter om färdskrivarfiler”, men
utan ”resurser som har kopierats i tid”.
Rapporten visar, per förare och dag, skillnaderna mellan DRT-data

Rapport om daglig

Användare

som kommer från färdskrivarens live-data (ofta kallat D8) och de
data som ingår i färdskrivarfilerna.
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Det finns flera typer av rapporter tillgängliga som

