Smart Transport

Co-Driver Services

Posities
Positioneer uw vrachtwagens in realtime, traceer afgeronde ritten en werk met
geofences voor beter volgen en beheren van uw transporten.
Onze positioneringsservice omvat drie
hoofdfuncties
Positionering (realtime)
Tracking (afgeronde routes)
Geofencing (geografische zones)
Positionering voor volledige beheersing
van uw activiteiten in realtime
Positioneer al uw voertuigen,opleggers,
containers en andere activa op de
dynamische kaart van Co-Driver.
Verkrijg essentiële gegevens voor
realtime vlootbeheer en analyse van uw
transportactiviteiten. Voeg de pointsof-interest toe die relevant zijn voor uw
activiteiten. Met slechts een paar klikken
identificeert u de realtime posities van
uw voertuigen, chauffeurs of apparatuur.
Laat uw klanten hetzelfde scherm zien
als u door hen toegang te geven tot de
positioneringsservice voor de voertuigen
die voor hen rijden.

Gebruik het filter om alleen weer te
geven wat relevant is voor u: voertuigen,
opleggers, activa, geofences of pointsof-interest. Bovendien kan de status
van de tachograaf worden gebruikt
als filter: Onderweg, Ander werk, Rust
of Beschikbaar (alleen beschikbaar
voor voertuigen die zijn uitgerust met
tachografen die zijn verbonden met
onze boordcomputer). In het huidige
selectiepaneel krijgt u met een enkele klik
eenvoudig toegang tot de andere services
waarop u zich heeft ingeschreven. Dankzij
het positioneringshulpmiddel kunt u uw
missies op optimale wijze plannen.
Selecteer de kaart- of satellietweergave
om optimaal overzicht te krijgen of kies
straatweergave voor gedetailleerde
weergave van straten (‘Google Pegman’).
Ontvang de nieuwste update over de
verkeersdichtheid rechtstreeks op de kaart
dankzij de verkeerslaag.

For a safer and smarter world

Vurder trafikken i realtid.

Analyseer afgeronde ritten door middel van
de trackingfunctie
Analyseer de ritgeschiedenis en identificeer
onmiddellijk snelheidsovertredingen
en stops. Traceer eenvoudig voertuigen
gedurende een geselecteerde periode, van
uren tot maanden. Evalueer de stops en de
duur ervan, de snelheid, de activiteiten van
de chauffeur en de wachttijden rechtstreeks
op de kaart of in gedetailleerde rapporten
(start- en stoprapporten, optioneel).

Creëer een geofencingzone rond uw
locatie of uw klantenlocaties. Er kan een
waarschuwing worden geconfigureerd over
de naderende vrachtwagen, die naar u, uw
klant en de chauffeur wordt verzonden.
Iedereen kan zich zo sneller voorbereiden.
Met geofencing kunt u ook de routes van
uw chauffeurs beheersen. Als u bepaalde
gebieden wilt verbieden, kan dat eenvoudig.
U kunt deze gewoon selecteren en
eenvoudig controleren of uw chauffeurs uw
instructies opvolgen.
Voordelen
Krijg een overzicht en volledige
beheersing van al uw materiaal op één
kaart
Optimaliseer uw transportbeheer
Bewaak uw activiteiten in het veld
Geef uw klanten toegang tot de
positioneringsservice voor de voertuigen
die voor hen rijden
Verbeter de navigatie van de chauffeur
met gepersonaliseerde points of interest.
Verminder niet-toegestane ritten.
Vertrouw op accurate en nauwkeurige
informatie voor geschillenbeheer.
Communiceer nauwkeurige vertragingen
naar uw klanten.
Vereiste apparatuur
De benodigde hardware-apparatuur hangt
af van het materiaal dat getraceerd moet
worden*:

Analyseer de geschiedenis van een route
met de richting, de snelheid en de stops.
Geofencing om te bekijken wanneer een
voertuig een bepaald gebied binnenkomt of
verlaat.
Met Geofencing creëert u geografische
zones die meldingen activeren. U ontvangt
realtime informatie wanneer een voertuig
een bepaald geografisch gebied verlaat of
binnenrijdt.
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Roadbox van AddSecure: voor zware
commerciële voertuigen
Asset Pro/Light/Eye: voor opleggers of
andere autonome uitrusting (container,
constructiemachine, kiepwagen,
miniladers etc.)
Co-Driver-app: in de mobiele interface van
de chauffeur (BYOD)
* voor meer informatie kunt u de productbladen
raadplegen.
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De kaart biedt een overzicht van al uw
voertuigen en de details van hun activiteiten.

Het geofence-bericht kan rechtstreeks naar
de chauffeur worden verzonden met nuttige
informatie over leveringen of herinneringen.
Het is mogelijk om rapporten te maken en
voertuigen te traceren nadat een geofence
is geactiveerd. U kunt geofencing-informatie
ook rechtstreeks op de kaart weergeven.
Zorg ervoor dat het geofence-pictogram
gemarkeerd is!

