Smart Transport

Co-Driver Services

Start/stop rapport
Automatische verzameling van uw Key Performance
Indicators (KPI’s)
De meeste transportbedrijven werken hard
aan optimalisering van hun activiteiten om de
winstgevendheid te verbeteren. Door middel
van de start/stop-service wordt belangrijke
informatie over de productiviteit van het wagenpark automatisch verzameld, gebundeld en
beschikbaar gesteld via Co-Driver Weboffice.
De gegevens, zoals kilometerstand en brandstofverbruik, worden beschikbaar gemaakt in
de vorm van rapporten en worden weergegeven op de kaart.
Start-/stoprapporten
1. Rapport kilometerstand voor voertuigen:
Toont de afgelegde kilometers tussen twee
data. Weergegeven gegevens: Voertuig, datum/
tijd start, startadres, startkilometerstand,
datum/tijd stop, stopadres, stopkilometerstand,
afgelegde km.
2. Dagelijkse samenvatting voor voertuigen:
Toont een dagelijkse samenvatting voor
verschillende voertuigen, inclusief afgelegde

3. Dagelijkse samenvatting voor één voertuig:
Toont een dagelijkse samenvatting voor één
voertuig, inclusief afgelegde kilometers en
gemiddeld brandstofverbruik. Weergegeven gegevens: Voertuignaam, datum, starttijd, eindtijd,
tijdsduur, totale km, rijtijd, pauzetijd, verbruikte
brandstof en gemiddeld brandstofverbruik.
4. Start/stop-rapport voor voertuigen:
Toont start-stopgebeurtenissen. Weergegeven
gegevens: Datum, gebeurtenis (start of stop),
afgelegde kilometers, geaccumuleerde kilometers, rijtijd, geaccumuleerde rijtijd, gestopte
tijd, totale gestopte tijd, positie, totale kilometerstand, gebruiker/chauffeur, brandstofniveau,
brandstofverbruik en link naar kaart (url).
5. Vereenvoudigd start/stop-rapport voor
voertuigen:
Toont vereenvoudigde start- en
stopregistraties.

kilometers en gemiddeld brandstofverbruik.

For a safer and smarter world

Uitgebreide informatie voor start/
stopgebeurtenissen op de kaart
Door middel van de start/stopservice worden

ten de uitlezing van de kilometerteller zoals
gerapporteerd door de tachograaf, samen met
positie-informatie, locatie en datum/tijd.

start- en stopgebeurtenissen getoond op de
kaart in de trackingmodule. Voor voertuigen
waarin onze boordcomputer is verbonden met
CAN of FMS, wordt aanvullende informatie
van het voertuig (zoals brandstofinformatie)
geregistreerd en getoond in de trackingservice.
De stopmarkeringen verschijnen waar een
dergelijk stoprecord is geregistreerd (normaal
gezien na een stop van minimaal 180 sec). In
deze weergave hebben de stopmarkeringen 3
verschillende afmetingen:

Een middelgrote markering wordt gebruikt 		
voor stops tussen 15 en 179 minuten
Een grote markering wordt gebruikt voor
stops van 180 minuten en langer.
Een klik op het stopteken opent gedetailleerde
informatie over de stop. Er kunnen verschillende
stops tegelijk zichtbaar worden gemaakt.

In de rapportmodule in Weboffice kan de
gebruiker kiezen uit vijf verschillende op start/
stop gebaseerde rapporten
Rapportfuncties
Net als met alle rapporten in Co-Driver Weboffice, zijn er geweldige mogelijkheden om de
start/stop-rapporten op verschillende manieren
te configureren. Hieronder vindt u sommige
van de rapportkenmerken die worden getoond:
Tijdselectie: Kies de start- en eindtijd. Elk 		
half uur of elk willekeurig moment (uu:mm).
Maak uw eigen rapportsjablonen en geef
deze een naam
Deel rapporten met andere Co-Driver 		
Weboffice-gebruikers
Plan verzending van rapporten per e-mail

De trackingservice in Co-Driver Weboffice met start/
stopgebeurtenissen en brandstofinformatie.

Start/stopgebeurtenissen gecreëerd op basis
van Tachograph (D8)-informatie
Aangezien bepaalde klanten de AddSecure-apparatuur niet verbinden met CAN of FMS, maar
alleen verbinding hebben met de Tachograph
D8-verbinding, is de informatie van de Tachograph D8-verbinding genoeg om start/stopgebeurtenissen te creëren. Deze D8-gebeurtenissen worden gecreëerd op basis van dezelfde
criteria als voorheen (60 sec rijden creëert
een startgebeurtenis, 180 sec stilstand creëert
een stopgebeurtenis). Logischerwijs bevatten
deze start/stops geen voertuiggegevens, zoals
brandstof en brandstofniveau, maar ze bevat-
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Selecteer dynamische hulpbronnen in
het rapport (bijv. een vaste groep of alle 		
beschikbare hulpbronnen)
Dynamische besturingselementen van een 		
gegenereerd rapport: (klik op de kolomkoppen
om de sorteervolgorde aan te passen)
Een rapport exporteren of afdrukken (PDF, 		
Excel CSV of standaard CSV)
Snelkoppelingsrapporten als een
snelkoppeling vanaf de huidige selectie (in 		
Kaarten en Hulpmiddelenoverzicht)
Vereiste apparatuur
Co-Driver-app (bepaalde beperkingen)
Roadbox (volledige service)
Asset Light of Asset Pro
(bepaalde beperkingen)
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Een kleine markering wordt gebruikt voor
stops tussen 3 en 14 minuten

