Smart Transport

Co-Driver Services

Berichten
Maak efficiënte en betrouwbare realtime communicatie met
uw chauffeurs mogelijk.
Blijf doorlopend contact houden met
uw chauffeurs en communiceer met hen
wanneer u maar wilt. Gebruik deze optie
voor afhandeling van onverwachte situaties.
Verstuur met een paar klikken berichten naar
uw chauffeurs vanuit Co-Driver Weboffice
of rechtstreeks vanuit uw gebruikelijke
mailingsysteem (bijv. Outlook). De chauffeur
ontvangt de berichten meteen in de cabine
op een vast scherm, een smartphone of een
tablet. De chauffeur ontvangt een melding
over het bericht en kan dus onmiddellijk
een antwoord sturen. Het berichtensysteem
wordt een hulpmiddel dat uw leven makkelijk
maakt :
Voeg een bestemmingsadres toe in een
bericht met één klik op de kaart. De
chauffeur kan de navigatie vervolgens
rechtstreeks openen om zijn bestemming
eenvoudig te bereiken.

Configureer 4 vooraf gedefinieerde
antwoorden op uw berichten, zodat uw
chauffeurs met één klik kunnen antwoorden.
Bespaar tijd door gebruik te maken van
lijsten met ontvangers en kopiëren van
berichten.
Snel overzicht met tijdstempels van de momenten waarop een bericht werd verzonden, geleverd en gelezen

Toegang tot de berichtengeschiedenis en bekijk of
het geleverd of gelezen is.

U kunt berichten zowel naar chauffeurs als
naar voertuigen verzenden en configureren.

For a safer and smarter world

Eenvoudig berichten verzenden naar een chauffeur of een groep chauffeurs.

Vereiste apparatuur*

Reageer sneller door realtime communi-

Een interface in de cabine is vereist om

catie met uw chauffeurs.

berichten naar chauffeurs te verzenden.

Dankzij meldingen missen uw chauffeurs

Gebruik Co-Driver-app van AddSecure of

nooit een bericht. Kopieer berichten of
gebruik vooraf gedefinieerde antwoorden om tijd te besparen.
Zorg voor een altijd betrouwbare en
gearchiveerde informatie-uitwisseling.
Krijg een beter inzicht in uw activiteiten
dankzij nauwkeurige feedback van uw
chauffeurs.
Gebruik uw gebruikelijke mailbox via
het doorsturen van e-mail.
Bekijk uw volledige berichtengeschiedenis.

Een melding waarschuwt de chauffeur dat
er een nieuw bericht is binnengekomen..

www.addsecure.com

Vision Fixed of Vision Mobile van AddSecure in combinatie met Roadbox van
AddSecure
*voor meer informatie kunt u de productbladen raadplegen.
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