Smart Transport

AddSecure RoadView
Fordonskamerasystem med integrerad funktionalitet
för spårning och körbeteende.

Minska antalet olyckor, minimera försäkringskrav och skydda din flotta

En helt integrerad videotelematiklösning som
kombinerar det bästa inom telematik och
kamerateknik.
Med 150-graders bildvinkel, 1080p-videoupplösning och det senaste inom molnbaserad kamerateknik
kan AddSecure RoadView automatiskt upptäcka alla incidenter och spela in högupplösta filmer, vilket
ger obestridliga bevis för varje incident. Detta kan inte bara rentvå dina förare från falska anklagelser och
50/50-försäkringskrav, utan genom att förse försäkringsbolag med skadeanmälan (FNOL, First Notification
Of Loss) minimerar du också den slutliga kostnaden för försäkringsfordringar där dina förare är skyldiga.

Fördelar med AddSecure RoadView
Skydd mot falska anklagelser

Lägre försäkringskostnader

Rentvå dina förare från falska anklagelser
med obestridliga bevis i form av HDvideofilmer.

Dra nytta av sänkta olycksfrekvenser och
minskade försäkringskostnader genom att göra
skadeanmälan (FNOL) direkt.

Bättre fordonssäkerhet
Effektivt identifiera förbättringsområden och
uppnå större säkerhet för dina förare och
fordon.
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Med AddSecure RoadView har du alltid åtkomst till filmer från
fordonets kamera samt data om fordonets plats och förarens
körbeteende – allt via en lättanvänd, webbaserad plattform.
Tack vare molnbaserad 4G-teknik skickas filmer och data från avkända incidenter direkt till
telematikplattformen och kan granskas, analyseras och laddas ned omedelbart.

Viktiga funktioner
Mycket vid bildvinkel (150o)

Automatiska hälsokontroller
av systemet

Högupplösta filmer i 1080p

Lagra data och filmer i upp till
1 månad

GPS-platsspårning

Accelerometer i fordonet

Högupplöst mörkerseende

4G-anslutning

AddSecure Forward
Facing Camera 4G LTE
Artikelnummer:

AST-FFC-LTE-EUA/NAA

www.addsecure.se
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Öka säkerheten för dina förare

Skydda dina förare
Fria dina förare från falska anklagelser och undvik höga
försäkringsutbetalningar med obestridliga HD-videoklipp som
bevismaterial vid varje incident.

Med en bildvinkel på 150o kan
AddSecure RoadView spela in allt som
händer framför bilen.
Med mycket exakta GPS-data och
accelerometerdata har du den fullständiga
bilden av händelseförloppet.
Skydda dina förare mot felaktiga krav och falska
anklagelser.
Inga fler utbetalningar för 50/50-krav.
Skydda ditt varumärke och ditt rykte.
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Beskyt dine Skydda dina förarehauffører
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Omedelbar uppspelning av videofilmer från incidenter

Omedelbar tillgång till dina videofilmer
Med Roadview-plattformen har du upp till 1 år på dig att titta på videofilmerna eller ladda ned
dem.
Med omedelbar skadeanmälan vid eventuella incidenter kan du säkerställa att dina försäkringsbolag
informeras om händelsen, påskynda skaderegleringsprocessen och i slutändan minska dina
försäkringskostnader.
AddSecures molnbaserade kamerateknik är konfigurerad för att upptäcka alla incidenter som dina
fordon kan vara inblandade i. Automatiskt laddas filmer från händelsen direkt upp, samt plats- och
accelerometerdata, till vår webbaserade videotelematikplattform, RoadView. Inom några minuter
efter att händelsen inträffat kan du titta på filmen och analysera.

”Vi såg en dramatisk förbättring av våra olycksfrekvenser (de minskade med 50 %),
försäkringskostnader och övergripande säkerhetsstandarder för fordonsflottan.”

Waterlogic
Lee Shropshire, Fleet Manager

www.addsecure.se

Omedelbar tillgång till dina videofilmer
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Förbättra förarnas körbeteenden

Upptäck farliga körvanor
Med nästa generations kamerateknik
Hjälp dina förare att hålla sig säkra på vägen med modulen för förarträning i RoadView. Granska
deras incidentfilmer och använd dem som diskussionsunderlag vid utvärderingsmöten med förarna.
Upptäck farliga körvanor med detaljerade rapporter för acceleration/svängningar och fortkörning och
använd videoklipp för att ge feedback efter incidenten genom att visa exakt var förbättringar behöver
göras. Implementera ett effektivt förarsäkerhetsprogram med personlig feedback till förarna och
vidareutbildning.

”Vi valde AddSecure RoadView telematik- och kamerasystem efter noggrant övervägande av
vad som fanns tillgängligt på marknaden. Att ha ett system med helt integrerad kamerateknik
som dessutom är användarvänligt var den viktigaste anledningen till att vi valde AddSecure. Vi
var även imponerade av kvaliteten på deras kamerasystem.”

Dixons Carphone PLC
Martin Littlemore, Supplier Compliance Manager
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RoadView -funktionalitet

Videoklipp
Granska och ladda ner relevant

Kamerans instrumentpanel
(Dashboard)

kameramaterial i upp till ett år på RoadView

Få insikt på högsta nivå i din flotta som

-plattformen.

är utrustad med kamera i med kamerans

Filtrera efter datumintervall, fordon, förare eller

instrumentpanel.

grupp för enkel användning. Håll muspekaren

Identifiera var förbättringar av flottans

över filmen för att se en förhandsvisning eller

säkerhet krävs med översiktsrapportering om

klicka på uppspelningsknappen för att visa den i

kamerahändelser i efterhand.

helskärmsläge.

Videogranskning

Förarcoachning

Titta och granska fordonets kameramaterial

Ge föraren feedback efter incidenten med

inom några minuter efter att en händelse

modulen för förarcoaching i RoadView.

inträffat.

Notera alla observationer av osäkra körmanövrar

Identifiera exakt vad som hände och varför med

och identifiera var ytterligare förarutbildningsbehov

högupplösta videofilmer (1080p), GPS-plats, tid,

krävs.

datum och hastighetsinformation och inbyggda
accelerometerdata.

www.addsecure.se
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Smart Transport

Om AddSecure Smart Transport
På AddSecure ser vi det som vårt uppdrag att hjälpa till att göra världen säkrare och
smartare. Över 50 000 företagskunder och partners runt om i Europa använder våra
premiumlösningar för säker kritisk kommunikation och data.
Med transformere Med kraftfull teknik för uppkopplade fordon hjälper vi företag att digitalt omvandla
sina transportverksamheter, och ge dem tillgång till viktiga driftdata i realtid. Detta gör det möjligt för
dem att möta de ökade kraven från global e-handel, hållbarhet och köpare av transporttjänster.
Vill du veta mer om lösningarna från AddSecure Smart Transport?
Kontakta oss idag på 031 64 51 00 eller läs mer på addsecure.se

AddSecure
Argongatan 9
431 53 Mölndal
Göteborg
031 64 51 00
addsecure.se

