Smart Transport

Co-Driver Services

Alarm Module
Word in realtime geïnformeerd over een afwijking, storing of
overtreding
Als Transportmanager dient u op de
hoogte te zijn van een afwijking of een
storing gerelateerd aan de vrachtwagen
of als er een overtreding is begaan door
een chauffeur. AddSecure heeft een
alarmmodule ontwikkeld die direct
toegankelijk is in de Co-Driver Weboffice
portal.
Hoe werkt de alarmmodule?
In deze module kan de Transport
Manager verschillende soorten alarmen
configureren voor de verschillende
diensten die het bedrijf gebruikt.
Elk alarm kan worden ingesteld voor een
voertuig of een groep voertuigen.
De module is opgebouwd uit 3 tabs:
Dashboard

In het Dashboard vindt u een overzicht van
de beschikbare alarmen en hoe deze zijn
geconfigureerd. In Configuratie kunt u de
instellingen voor de verschillende alarmen
configureren. En in Geschiedenis ziet u
alle alarmen die door een voertuig (of een
groep voertuigen) zijn geactiveerd.

Dashboardoverzicht van de Alarm Module in Weboffice

Configuratie
Geschiedenis
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Alarm voor rijden zonder bestuurderskaart
De wetgeving schrijft voor dat een
chauffeur altijd een chauffeurskaart in
de tachograaf moet steken voordat hij
gaat rijden. Hierdoor is het mogelijk om
alle informatie over rij- en rusttijden te
downloaden en ervoor te zorgen dat
de chauffeurs de wettelijke werktijden
respecteren. Dit alarm wordt geactiveerd
om de transportmanager te waarschuwen
als een chauffeur zonder kaart gaat rijden.
Configuratieoverzicht van de Alarm Module
in Weboffice

Voordelen
Laat u in realtime informeren over een
afwijking, storing en / of overtreding
Voorkom overtredingen
Reduceer boetes

Geschiedenisweergave van de alarmen die
in Weboffice zijn geactiveerd
Alarmstatus en -toestand
Een alarm kan 3 verschillende statussen
hebben: actief, inactief en verwijderd.
Deze kunnen op hun beurt in 2 toestanden
verkeren nl. waarschuwing en alarm.
Afhankelijk van het type alarm kan de
Transport manager deze zo instellen dat
eerst een waarschuwing wordt geactiveerd.
Deze waarschuwing kan verband houden
met een tijdsinterval. De waarschuwing is
een herinnering en wanneer de herinnering
wordt bevestigd, wordt het alarm gereset
naar een actieve status als het alarm niet
wordt geactiveerd.
Stuur een realtime notificatie
Wanneer een alarm wordt geactiveerd,
wordt dit weergegeven in Weboffice,
daarnaast heeft de gebruiker de
mogelijkheid om automatisch een melding
per e-mail te verzenden.
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Voorwaarden*
AddSecure Roadbox: een boordcomputer is nodig om gegevens van de tachograaf te verzamelen
De service met betrekking tot het alarm
*Voor meer informatie verwijzen wij u naar
onze product sheets.
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Los afwijkingen en storingen vroegtijdig op om dure of ernstigere schade te
voorkomen

