Smart Transport

Co-Driver Services

AddSecure Co-Driver App
Låt ditt kontorsteam samarbeta effektivt med fältet
genom vår Android-app för yrkesförare.
AddSecure Co-Driver App är en Fleet
Management-lösning för Android-baserade
smartphones och surfplattor. Appen ansluts
till Co-Driver Weboffice, ett backofficeprogram för transportledningen. Appen
erbjuder offline-kapacitet och kan
användas fristående eller ansluten till vår
fordonsdator för att komma åt data från
fordonet och färdskrivaren. Genom vårt
”pick-and-choose”-koncept väljer du vilka
tjänster du och dina förare föredrar att
använda.

Modernt och användarvänligt gränssnitt
På fältet kommer dina förare att kunna
använda någon av de aktiverade
tjänsterna på sin telefon/surfplatta för
de fordon som ingår i prenumerationen
(en programvarulicens per fordon).
Användaren kan välja liggande eller
stående bildformat beroende på vilken
typ av enhet som används. De vanligaste
språken stöds och vi lägger hela tiden
till fler. Bortsett från GPS och Android OS
kräver appen inte någon övrig utrustning.

Genom Co-Driver-appen får du tillgång
till de flesta av våra fleet managementtjänster som kräver en förarskärm.

For a safer and smarter world

Välj fordon manuellt eller anslut via
Bluetooth
Föraren behöver bara ladda ner appen
och välja ett fordon för att komma igång.
En länk för nedladdning av appen finns
tillgänglig via Weboffice. När en förare
använder olika fordon är det bara att
välja ett annat fordon i en lista i appen.
Fordonet måste ingå i den grupp som
föraren har tillgång till. Co-Driver-appen
kräver ingen fysisk anslutning till fordonet.
Som ett alternativ kan appen parkopplas
via Bluetooth med vår fordonsdator (se
nedan).
Ge föraren tillgång till data från fordonet
och färdskrivaren
Om du vill att dina förare ska ha tillgång
till data från fordonet eller färdskrivaren, kan du bygga ut lösningen genom att
ansluta Co-Driver-appen till AddSecure
Roadbox (vår fordonsdator). På så sätt
erbjuds förarna coachning i realtid av sina
kör- och vilotider, körbeteende och helautomatisk nedladdning av färdskrivardata
på distans.
Använd din egen enhet eller en som
tillhandahålls av AddSecure
Förarna kan ladda ner appen så många
gånger som hon/han vill och till valfri
enhet. Enheten bör uppfylla visa grundläggande krav (se vår webbplats för mer
information). Du kan själv hantera ditt
SIM-kort och datatjänsterna. Alternativt
kan du köpa din enhet direkt från AddSecure. Appen är då redan förinstallerad och
förkonfigurerad av oss.

www.addsecure.se

Förenkla kontorsarbetet med Co-Driver
Weboffice
På kontoret erbjuder Co-Driver Weboffice
en komplett uppsättning Fleet Management-funktioner som du väljer. De flesta
tjänster är bara ett klick bort från kartan
(genom snabblänkar) i den intilliggande
panelen ”aktuellt urval”. Dessutom är
rapporter och Dashboards tillgängliga för
tillämpliga tjänster.
Fördelar
Snabb utrullning då förarnas egna 		
telefoner eller surfplattor kan användas
(BYOD)
Användarvänlig lösning (både för
förarna och kontorsteamet)
Kompatibel med de flesta moderna 		
Android-enheter
Offline-kapacitet (möjlighet att använda
appen även utan nätverksanslutning)
Krav
Skärmupplösningar
Liggande format 1024x600, 1280x800
Stående format 480x800, 1080x1920,
1440x2560
Operativsystemet Android:
från Android 5.0 (Lollipop) och senare
Hårdvara
Co-Driver-appen fungerar på de
flesta moderna Android-enheter. På vår
webbplats listar vi enheter där vi har 		
observerat avvikelser under våra tester
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Exempel på tjänst med Co-Driver-appen: Rapportering av väntetider via tjänsten Aktiviteter.

