Smart Transport

Co-Driver Services

Documentbeheer
Zorg dat uw chauffeurs in het voertuig digitaal toegang hebben
tot de nieuwste documenten.
De meeste bedrijven moeten hun
chauffeurs op de hoogte houden van
algemene informatie, zoals bedrijfsbeleid,
maar ook van specifieke instructies
voor veel verschillende situaties, zoals
laadinformatie en het omgaan met
gevaarlijke goederen. Door middel van
de documentbeheerservice kunnen
documenten eenvoudig worden gedeeld
tussen het kantoor en de chauffeurs
onderweg. De service is extra nuttig voor
transportbedrijven die bijlagen willen
meesturen met berichten en die vaak met
tijdelijk personeel werken, die instructies
nodig hebben. Als u gevaarlijke goederen
transporteert, is het een wettelijke vereiste
om instructies aan boord te hebben, en
waarom zou u ze dan niet digitaal opslaan
om verspreiding en versiecontrole te

vereenvoudigen?
Hoe werkt documentbeheer?
Documentbeheer is een manier om
documenten te uploaden in Weboffice
en deze vervolgens beschikbaar te
maken voor de chauffeurs, die ze via hun
schermen kunnen downloaden. Chauffeurs
kunnen ook foto’s sturen naar kantoor.
Om geheugen en gegevensverbruik te
besparen, worden de bestanden niet
automatisch gedownload. De chauffeur
moet actief kiezen welke bestanden
worden gedownload om te lezen. De
workflows voor het kantoorteam en de
chauffeurs worden hieronder beschreven.
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Documentbeheer is een manier om documenten te uploaden in Weboffice en deze vervolgens
te downloaden op het scherm van de chauffeur.

Workflow voor de chauffeurs

Voorbeeld van PDF-documenten die
geschikt zijn voor documentbeheer
Laad- en losinstructies
Chauffeurshandboek Instructies voor
de omgang met gevaarlijke goederen/
veiligheidsbladen
Lijst met contactpersonen
Nieuwsbrieven
Productbladen
Instructies voor specifieke laad-loslocaties

De documenten zijn via links toegankelijk vanuit
berichten.

Open de documentbeheerservice op het
scherm van de chauffeur
Doorzoek de te lezen documenten
Download toepasselijke documenten
Lees de documenten
Met behulp van de Document Management service
kunnen chauffeurs met hun Vision Mobile tablet of
smartphone foto’s van schades, afleverbewijzen,
etc. naar kantoor sturen.

De chauffeurs kunnen eenvoudig documenten
downloaden en lezen die door het kantoorteam zijn
geüpload.

www.addsecure.nl
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Voordelen
Deel bestanden zoals laadinstructies en
handboeken met uw chauffeurs
Label documenten om ze doorzoekbaar te
maken in het voertuig en op kantoor
Gebruik Zoeken om de documenten
gemakkelijk te vinden en te beheren
Voeg links toe zodat documenten kunnen
worden gedeeld in andere services
Vermijd papieren documenten,
vereenvoudig distributie en versiebeheer
Gebruik van een apart systeem voor uw
documenten wordt overbodig
Naadloze verwerking van bestanden
(slepen en plaatsen tussen mappen)
Vereiste apparatuur*
Co-Driver-app van AddSecure (voertuigclient 5.14 of later)
Vision Mobile van AddSecure
* voor meer informatie kunt u de productbladen raadplegen
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Workflow voor het kantoorteam
Upload een bestand en bewerk de naam
Stel een beschrijving op die de inhoud van
het bestand uitlegt
Label het bestand (willekeurige tekst)
om het doorzoekbaar te maken in zowel
Weboffice als in het voertuig)
Voeg een vervaldatum toe, zodat
documenten automatisch worden
verwijderd in het voertuig
Plaats een link naar het bestand om
delen en gebruik in andere services (zoals
Berichten) mogelijk te maken
Volg welke documenten worden bekeken
door welke chauffeurs door middel
van stille bevestiging (leesbevestiging
zodra een chauffeur een document heeft
geopend)

