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Introduktion

Ring os 031-64 51 00

Introduktion

Lösningar för Fleet Management och
Transportledning för transport- och logistikföretag
Upptäck nästa generations AI-drivna lösningar för transportindustrin för att sänka kostnaderna, öka
säkerheten och öka produktiviteten. Kör en smartare, säkrare och effektivare flotta med branschens
ledande uppkopplade plattform för hantering av dina fordon och mobila resurser.

Planera, spåra och optimera din logistikverksamhet med
AddSecures uppkopplade lösning för Fleet Management.
Effektivisera driften av din flotta med realtidsdata från dina fordon och förare. Kommunicera mer
effektivt med förarna, stärk kundservicen och uppnå högre produktivitet i fordonsparken med
kontinuerlig positionering och automatisk uppdatering av återstående körtid för förarna.
Genom åren har AddSecure distribuerat lösningar inom transporthantering till tusentals företag i
Europa och i Nordamerika.
I den här broschyren har vi lyft fram de områden som vi vet är extra viktiga för att bedriva effektiva
transport- och logistikverksamheter.

Läs mer på addsecure.se

Introduktion
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SectionAvsnitt
One Ett

Förbättra lönsamheten
och bli grönare!

Eftersom bränslet är en av de största kostnadsposterna i
ditt företag, är det givetvis viktigt att du får ut det mesta
av varje droppe.
Samtidigt måste du minimera ditt CO2-avtryck för att växa ditt företag på ett hållbart sätt.
Transportföretag, och mer specifikt långväga transportörer, måste effektivt identifiera
onödig bränsleförbrukning och dåliga körvanor, såsom obefogad tomgångskörning, hög nivå
bortbromsad energi och låg utrullning.
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Förarbeteende

Bränslehantering

Identifiera osäkert och ineffektivt

Få full kontroll över

körbeteende.

bränsleförbrukningen i hela flottan.

Video Dashboard

Utsläppsrapportering

Använd HD-videor parade med

Följ upp utsläppen från din flotta

G-force-data för att upptäcka farligt

och distribuera rapporterns till dina

förarbeteende.

kunder.

Avsnitt Ett: Gå grönare
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Exempel på funktionsmoduler

Återkoppling i realtid

Förarranking

Genom att ge dina förare återkoppling i realtid

Motivera dina förare att förbättra sig genom vår

i hytten via vår förarapplikation kan de enklare

rapport som visar deras placering baserat p åvårt

förstår dåligt körbeteende och anpassa sin körning

index för sparsam körning. Förarna rankas efter

därefter för kontinuerlig utveckling på jobbet.

deras köreffektivitet baserat på 6 nyckelparametrar.

Coaching för förare
Hjälp dina förare att hålla sig säkra på vägen med
RoadViews modulför förarcoaching, så att du kan
att granska, kommentera och uppdatera dina
förare om deras incidentfilmer.

Säkerställ långsiktiga resultat för arbetet inom sparsam körning och
bränslebesparing med vår marknadsledande lösning för förbättrat
körbeteende.
Upptäck farliga körvanor via G-sensor och hastighetsrapporter och använd händelsefilmer från vår
kameralösning för att ge återkoppling efter incidenter som visar exakt var förbättringar behöver
göras. Implementera ett effektivt förarsäkerhetsprogram med personlig återkoppling. Identifiera
förarna med bäst förbättringspotential genom en förartabell i vår dashboard och motivera dina
förare genom coachning och återkoppling.

Läs mer på addsecure.se

Avsnitt Ett: Gå grönare

5

SectionAvsnitt
OneTvå

Säkerställ efterlevnad
Förare av tunga fordon måste följa förartidsförordningen
och vägarbetstidslagen.
Transportmyndigheter kontrollerar detta regelbundet genom att granska transportföretag
och deras filer från färdskrivarna. Nuvarande lagstiftning kräver att transportoperatörer lagrar
minst 12 månaders färdskrivardata och kontrollerar efterlevnad av förartidsreglerna. Dessa
data måste lagras i en säker och pålitlig miljö för att visa att lagarna följs.
Gör det enkelt att efterleva förordningarna genom våra lösningar för kör- och vilotider (DRT)
och fjärrstyrd nedladdning av fördskrivarfiler. Historiska händelser och realtidsaktiviteter
visas pedagogiskt på fordonets skärm för att coacha och påminna föraren om att optimera
arbetstiden och undvika överträdelser. På kontoret kan transportledarna se förarnas status
för att optimera uppdragen. Eliminera överträdelser och maximera flottans produktivitet med
tillgång till färdskrivardata i realtid. Schemalägg automatiska fjärrnedladdningar filerna från
färdskrivaren och förarkortet och spara mansdagar per fordon och år jämfört med manuella
nedladdningar. Rapportering av överträdelser är en del av den integrerade lösningen.

Lagring och analys av filer från färdskrivaren
Lagra dina filer från färdskrivaren i en säker miljö och få tillgång till verktyg för effektiv analys.

Kör- och vilotider
Hantera kör- och vilotiderna för dina förare för att undvika överträdelser och organisera deras
arbetsdag effektivt samtidigt som du respekterar förordningarna.

Fjärrnedladdning av filer från färdskrivare
Automatisera processen för att ladda ner färdskrivarfilerna på distans för att följa
bestämmelserna.
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Avsnitt Två : Säkerställ efterlevnad
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Exempel på funktionsmoduler

Översikt över kör- och
vilotider för transportledaren
Se status för kör- och vilotiderna för förarna
i webbportalen för optimal planering av
arbetsdagen. Ett enkelt klick på kartan visar
status och aktuell aktivitet för den valda
föraren.ease of monitoring.

Kör- och vilotidscoach
för förarna
Låt dina förare använda en pedagogisk coach
av kör- och vilotider i fordonet. Förarna får en
fullständig överblick över alla händelser och kan
enkelt ha kontroll över den aktuella aktiviteten.
Tack vare aviseringar påminns föraren om raster i
enlighet med lagarna.

Nedladdningsstatus
Övervaka enkelt statusen i
nedladdningsprocessen av färdskrivarfiler för
fordon och förare och identifiera ”omappade”
kort. Identifiera när filer från färdskrivaren
eller förarkortet inte har laddats ner i enlighet
med reglementet.

Läs mer på addsecure.se

Avsnitt Två : Säkerställ efterlevnad
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SectionAvsnitt
One Tre

Attrahera de bästa förarna

Idag är förarbrist en stor utmaning för många transportföretag.
Att attrahera de bästa förarna och behålla dem kan ha en betydande inverkan på kvaliteten
och lönsamheten för din transportverksamhet. Transportföretaget måste vara attraktivt för
potentiella anställda. Med ökad trafik på vägarna, högre säkerhetskrav och ett växande antal
falska ersättningskrav blir förarna allt mer utsatta. För att attrahera de bästa förarna måste
transportföretagen skydda dem mot ogrundade anklagelser och erbjuda en säker arbetsmiljö.

Fordonskameror (RoadView)

Sparsam Körning

Minska antalet olyckor, minimera

Implementera en stressfri arbetsmiljö

ersättningsanspråk och skydda dina

för dina förare.

förare.
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Förarbeteende

Fordonspositionering

Coacha och motivera dina förare till

Vet var dina fordon är och om de

förbättrat förarbeteende.

avviker från fördefinierade rutter

Avsnitt Tre: Attrahera de bästa förarna
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Exempel på funktionsmoduler

Videoklipp

Videogranskning

Få åtkomst till de kamerabilder du önskar ladda

Titta på och granska dina fordons kamerabilder

ned i upp till ett år på RoadView- plattformen.

inom några minuter efter att en händelse

Filtrera efter datumintervall, fordon, förare eller

inträffat. Identifiera exakt vad som hände och

grupp för enkel användning. Håll muspekaren

varför med 1080p-videofilmer, GPS-plats, tid,

över materialet för att se en förhandsvisning

datum och hastighetsinformation och inbyggda

eller klicka på uppspelningsknappen för att visa i

accelerometerdata.

helskärmsläge.

Se till att alla vinklar täcks med våra marknadsledande
lösningar för fordonskameror.
Vår integrerade videotelematiklösning kombinerar fördelarna hos fordonstelematik och
kamerateknik för att tillhandahålla korrekta videobevis och detaljerad information om förarens
beteende före, under och efter varje incident. För att ytterligare öka säkerheten, överväg
att implementera Geofencing (”geografiska staket”) för att varna om lastbilen avviker från
förutbestämda rutter.
Attrahera de bästa förarna genom att erbjuda relevant utbildning och coachning, tillhandahållande
av certifieringsappar, diplom och välfärdspaket. Tillsammans med incitamentsprogram baserade på
körbeteende illustrerar dessa goda exempel på att visa att du bryr dig.
Fördelar och incitament för förare gynnar också företaget genom att minska utbildningstider och få
förare ut på vägen snabbare.

Läs mer på addsecure.se

Avsnitt Tre: Attrahera de bästa förarna

9

SectionAvsnitt
OneFyra

Styr transportuppdragen noga
för att få ut det mesta av dina
mobila resurser

För att förbli konkurrenskraftig måste förare och mobila
resurser optimeras genom hela order-till-cash-processen.
Det innebär välplanerade rutter och arbetsdagar för förarna. Transportledningen måste ha
kontroll över förarens aktiviteter och förarna måste uppdateras i realtid om ändringar och nya
uppdrag. Förare måste få stöd under hela transportuppdraget.
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Transportledningssystem
Logic TMS

Förarapplikation

Få kontroll och effektivisera varje

förare genom en användarvänlig

steg i transportprocessen.

app.

Uppdragshantering

Aktiviteter

Skicka all transportinformation och

Få full kontroll över alla aktiviteter

uppdrag till förarnas skärmar och få

(fakturerbara eller lönegrundande)

kontinuerliga uppdateringar.

som sker utanför körningen

Avsnitt Fyra: Ut det mesta av dina mobila resurser

Kommunicera och engagera dina

Ring os 031-64 51 00

Exempel på funktionsmoduler

Transportledning

Utskick av uppdrag till förarna

Ta kontroll och effektivisera varje steg i

Skicka alla transportdetaljer och rutter direkt till

transportprocessen och optimera samtidigt

förarna. Om en rutt eller waypoint ändras, kommer

flottans utnyttjande. Detta är hjärtat i det

förändringen omedelbart att visas för förarna. Alla

dagliga arbetet för att skapa eller importera

viktiga händelser rapporteras under uppdragen

transportbeställningar, planera rutterna, skicka

och elektroniskt leveransbevis skapas i samband

uppdragen, analysera utfallet och tillhandahålla

med lossning.

avräkningen.

Vår lösning för transportledning tar hela orderhanteringsprocessen
till en modern molnbaserad plattform.
Utvecklad i nära samarbete med transportexperter, löser den de vardagliga utmaningarna för
transportledningen. Plattformen effektiviserar varje steg i transportprocessen, samtidigt som
utnyttjandet av flottans optimeras. Systemet inkluderar Order Administration, Ruttplanering
& Optimering, Utskick, Förarkommunikation, Analys och Avräkning. Genom lösningen arbetar
du papperslöst och skapar dig full kontroll över din flotta och säkerställer att dina förare alltid
har kontinuerlig tillgång till uppdaterad information. På detta sätt ser du även till att kritisk
affärsinformation samlas från fältet (volym, vikt, timmar, etc.) som underlag för fakturering. Du får
även möjligheten att se uppdragen i realtid och kan tillhandahålla leveransbevis och eCMR till dina
kunder.

Läs mer på addsecure.se

Avsnitt Fyra: Ut det mesta av dina mobila resurser
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SectionAvsnitt
OneFem

Fordon #AA124
52.220029262, -0.94977776895

Håll kontroll över
dina tillgångar

Fordon #AA123
52.220029237, -0.94977776890

Det finns många anledningar till att transportföretag behöver
övervaka sina mobila tillgångar och hålla fordonen i god form.
Det är kostsamt att ta hand om oförutsett underhåll, haverier och oplanerade stopp.
Avbrott påverkar leveranstiderna och kan ha en negativ inverkan på kundnöjdheten.
Dåligt underhållna fordon leder också till hög bränsleförbrukning och ökade allmänna
ägandekostnader. Däcktrycket är ett annat viktigt område att övervaka då felaktiga däcktryck
leder till minskad livslängd och 1-3 % högre bränsleförbrukning.

Spårning av tillgångar

Fordonsunderhåll

Få full kontroll över var dina fordon och

Se till att din flotta är fullt fungerande

övriga mobila tillgångar finns och har

och undvik oplanerade stopp.

varit.
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POI för förare

Trailerhantering

Lägg upp intressepunkter i kartan och låt

Förenkla hanteringen och säkra ett högt

dina förare få tillgång till dem via sin app.

utnyttjande av dina släpvagnar.

Avsnitt Fem: Håll kontroll över dina tillgångar
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Exempel på funktionsmoduler

Förebyggande underhåll

Positionering

Planera underhållsuppgifterna i god tid för

Med vår positioneringstjänst kan du följa upp alla

att undvika oplanerade stopp. Kontrollera

dina mobila tillgångar i realtid, direkt från vår

statusen för varje underhållsuppgift och samla

webbportal, på vilken enhet som helst, var som

in nyckelinformation om flottans produktivitet

helst.

automatiskt.

Håll koll på fordonens skick
Använd checklistor för att vägleda förarna att
kontrollera viktiga delar av fordonet innan start.

Få fullständig överblick över hela din flotta och mobila enheter
genom vår lösning för spårning av fordon och tillgångar.
Övervaka dina släpvagnar, fordon och andra tillgångar på en karta i realtid eller granska historiska
rutter. Se till att dina fordon är i gott skick genom förebyggande underhåll och regelbundna
fordonskontroller genom vår lösning som hjälper dig att planera underhållsuppgifterna i god
tid. Dessutom kontrollerar den statusen för varje underhållsuppgift och nyckelinformation om
flottans produktivitet samlas in och rapporteras automatiskt. De fordonsspecifika kontrollerna är
tidsstämplade, med förarens signatur och bilder för felrapportering. Få detaljerade insikter om dina
trailers för att optimera driften och spara kostnader. Förenkla hanteringen av släpvagnar genom
automatisk släpvagnskoppling.

Läs mer på addsecure.se

Avsnitt Fem: Håll kontroll över dina tillgångar
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SectionAvsnitt
OneSex

Betala rätt lön och
automatisera processen
för tidsrapportering

I de flesta transportföretag är chaufförernas löner den
största utgiften och den uppgår ofta till 30-45 % av den totala
transportkostnaden.
Chaufförer ska ha givetvis ha rättvis och korrekt lön som betalas ut i rätt tid.
Löneadministrativa problem kan ha en betydande inverkan på lönsamheten.

Arbetstidsrapportering
Gör det enkelt för förarna att rapportera sina tider digitalt med stöd från färdskrivaren.

Löneadministration
Säkerställa en effektiv och korrekt process för Löneadministration i linje med
kollektivavtalet.
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Avsnitt Sex: Automatisera tidrapporteringsprocessen
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Exempel på funktionsmoduler

Arbetstidsrapportering

Löneadministration

With our state-of-the-art vehicle tracking system

Systemet visar de tider som förarna rapporterat

you can monitor all your mobile assets in real-

från både körning och andra aktiviteter. Lönen

time, directly from our web portal, on any device,

beräknas utifrån kollektivavtalet och skickas

from anywhere.

sedan vidare för export till lönesystemet.

Säkerställa en korrekt och effektiv process för
arbetstidsrapportering och löneadministration.
Gör det enkelt för dina förare att rapportera sina arbetstider i, och utanför, fordonet och andra
lönebaserade aktiviteter och förmåner. Ge kontorspersonalen ett effektivt verktyg för att kunna se
över, justera och hantera förarnas löner i ett och samma system. Vår löneadministrationsmodul gör
det möjligt att exportera förarnas löner enligt kollektivavtalet.

Läs mer på addsecure.se

Avsnitt Sex: Automatisera tidrapporteringsprocessen
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SectionSection
One Sji

Datadrivna beslut baserade
på nyckeldata

Inget modernt transportföretag bör basera beslut på
spekulationer.
Idag, när konkurrensen är hård och marginalerna är små, måste varje företagsägare till fullo
förstå kostnadsdrivarna och fatta välgrundade beslut utifrån dessa. Data och mätvärden kan
hjälpa till att vägleda strategiska affärsbeslut som är i linje med dina mål och initiativ.

Rapporteringsmodul
Få tillgång till nyckeldata från alla tjänster du använder.

Dashboards
Använd dashboards för att snabbt identifiera data som sticker ut.
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Section Sji: Datadrivna Beslut Baserade på nyckeldata
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Exempel på funktionsmoduler

Dashboards med nyckeldata
Använd nyckeldata och KPI:er i dashboard för

att hantera din dagliga verksamhet och
identifiera förbättringsområden.

Användarvänlig
rapporteringsmodul
med anpassningsbar och
schemalagd rapportering.
Skapa, spara och prenumerera enkelt på rapporter

som är relevanta för dig och din organisation.
Gör rapporterna tillgängliga för rätt personer i
organisationen.

Genom våra olika rapporteringsmoduler och dashboards får du
omedelbar tillgång till nyckeldata.
Baserat på denna data kan du koncentrera dig på att följa upp din produktivitet för att beräkna
lönsamheten. Våra verktyg hjälper dig att ta datadrivna beslut och stödjer beräkningar av ROI och
dina olika affärsfall (business cases).

Läs mer på addsecure.se

Section Sji: Datadrivna Beslut Baserade på nyckeldata
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Section
Section
OneÅtta

Affärsintegration med öppna
gränssnitt till externa system

De flesta transportföretag använder flera typer av system
för att hantera sin verksamhet effektivt.
Det är dock vanligt att systemen drivs separat och att data inte delas mellan de olika
applikationerna. Utan standardiserad, integrerad datadelning får företagen inte ut sin fulla
potential.

Dokumenterade API:er för integration med externa system
Flera av våra servicemoduler är utvecklade för utbyte av data. Detta innebär att du kan
komma åt data via ett dokumenterat API för användning i andra applikationer.
På liknande sätt integrerar vi ofta med partners för att göra deras data tillgänglig i våra
portaler.
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Section Åtta: Affärsintegration
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Genom våra lösningar kan du arbeta smartare i hela din organisation,
inte bara i fordonen.
Gör data från flottan och andra applikationer tillgänglig för fler avdelningar för att öka samarbetet
och transparensen inom företaget. Med vår öppna plattform kan du anpassa processer som
passar ditt företag eller helt enkelt utnyttja de befintliga integrationerna som vi erbjuder via vårt
partnernätverk.

“Vi har stor användning av kartvyn! Det är bra att kunna se var alla resurser befinner sig i
realtid. Vi använder denna funktion dagligen för att ha koll på flottan. Det händer då och då att
butiker ringer in om en leverans är sen, då kommer frågan var fordonet är och då kan vi snabbt
ge svar. Det är också smidigt att kunna kommunicera med förarna via meddelandefunktionen.
Man kan snabbt nå ut till alla och det underlättar verkligen. Det kan exempelvis röra sig om att
en pall saknas i en butik och då är det enkelt att skicka meddelande till de berörda förarna. En
annan viktig del av systemet är funktionen för Sparsam Körning! För oss är det viktigt att köra
energieffektivt och miljömässigt. Vi använder även tjänsten för fjärrkopiering av färdskrivarna
och förarkorten. Denna tjänst sparar mycket tid för oss!”

Lennart Håård, Transportutvecklare, Dagab Inköp & Logistik

Läs mer på addsecure.se

Section Åtta: Affärsintegration
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Våra referenser

Du är i gott sällskap
AddSecure betjänar tusentals kunder över hela Europa inom transport- och logistikbranschen.
Nedan följer några exempel på referenskunder inom Transport & Logistik som använder våra lösningar för
att sänka kostnader och öka intäkterna.

Sverige

Danmark
Alex Andersson

Norge

Storbritannien

Polen

Frankrike

Tyskland

Nederländerna
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Våra vittnesmål

Finland

Ring os 031-64 51 00

Skräddarsydda paket baserat på dina krav
Vi erbjuder 30+ olika funktionsmoduler
för att hjälpa dig att minska
kostnaderna, öka säkerheten och öka
produktiviteten.
Välj de moduler som är relevanta för din
verksamhet och bygg ett skräddarsytt
paket anpassat efter dina behov.

Om AddSecure Smart Transport
På AddSecure ser vi det som vårt uppdrag att hjälpa till
att göra världen säkrare och smartare.
På AddSecure ser vi det som vårt uppdrag att hjälpa till att göra världen
säkrare och smartare. Vi servar över 50 000 företagskunder och partners
runt om i Europa med lösningar inom IoT med fokus på säker kritisk
kommunikation och säker data. Genom kraften i uppkopplad
fordonsteknik hjälper vi transport- och logistikföretag att
digitalisera sina flottor. Genom tillgång till driftsdata i realtid
gör vi det möjligt för dem att möta de ökade kraven från
transportköpare, global e-handel och hållbarhet.

Lokala kunder

Andreas Östlund,
Nordic Sales Director
AddSecure Smart Transport

” Vi har stor nytta av den information som fordonsdatorerna automatiskt samlar in och gör
tillgänglig i Weboffice för oss. Det handlar exempelvis om producerade/körda mil, kör- och
vilotidsdata från färdskrivaren, bränsledata och uppföljning av körbeteende genom tjänsten
Sparsam Körning. Genom att vi hela tiden kan följa förarnas körtider blir det enklare för oss att
se till att chaufförerna följer reglerna för kör- och vilotider och vägarbetstidslagen. Vi känner
att det är tidsbesparande, tryggt och säkert och det förenklar arbetet i stor utsträckning.”

Axess Logistics
Peter Nilsson, Teknisk chef Axess Logistics

Läs mer på addsecure.se

About Smart Transport

21

Smart Transport

Intresserad av att ta reda på mer om
AddSecure Smart Transport?
Kontakta oss idag på 031-64 51 00 eller
ta reda på mer på addsecure.se
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Ring os 031-64 51 00

Läs mer på addsecure.se
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AddSecure Smart Transport AB
Argongatan 9
431 53 Mölndal
031-64 51 00
addsecure.se

For a safer and smarter world

