Smart Transport

AddSecure RoadView
De allernieuwste dashcam met geïntegreerde
trackingfunctionaliteit en rijstijlanalyse.

Voorkom ongevallen, breng het aantal
claims terug en bescherm uw wagenpark.

Een volledig geïntegreerde
videotelematicaoplossing die de kracht van
voertuigtelematica en cameratechnologie
combineert.
Met een kijkhoek van 150 graden, een videoresolutie van 1080 pixels en de nieuwste op cloud
gebaseerde cameratechnologie detecteert en legt AddSecure RoadView automatisch beelden van elk
incident vast in hoge resolutie. Hierdoor levert u onweerlegbaar bewijs van elke gebeurtenis. Niet alleen
kunnen uw chauffeurs worden vrijgesproken van onterechte beschuldigingen en 50/50-claims, maar
ook voorziet u verzekeraars van FNOL (First Notification Of Loss) en brengt u de uiteindelijke kosten van
claims omlaag waar uw chauffeurs schuld aan hebben.

Voordelen van AddSecure RoadView
Verweer tegen valse claims
Bescherm uw chauffeurs tegen onterechte claims met onweerlegbaar videobeelden in HD-kwaliteit.

Verbeterde veiligheid wagenpark
Identificeer gebieden die mogelijk risicovol zijn en zorg voor een hogere veiligheid van uw wagenpark.
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Voordelen van AddSecure RoadView
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Met AddSecure RoadView zijn alle beelden die vanuit het
voertuig zijn gemaakt, locatiegegevens en prestatiegegevens
van chauffeurs volledig toegankelijk via één eenvoudig te
gebruiken, webgebaseerd platform.
Dankzij 4G, op cloud gebaseerde technologie, worden vastgelegde incidenten onmiddellijk
naar het telematicaplatform verzonden en kunnen ze direct worden bekeken, geanalyseerd
en gedownload.

Belangrijkste kenmerken
Kijkhoek van 150o

Automatische controles van
de systeemstatus

Hoge resolutie van
1080 pixels

Bewaar gegevens en
beeldmateriaal maximaal één
maand lang

GPS-locatietracking

Versnellingsmeter aan boord

Nachtzicht in hoge resolutie

4G-connectiviteit

Naar voren gerichte
4G LTE camera van
AddSecure

Lees meer op addsecure.nl

Belangrijkste kenmerken
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Een volledig aanpasbare ervaring

Bescherm uw chauffeurs
Vrijwaar uw chauffeurs van valse claims en vermijd forse verzekeringsuitkeringen met
onbetwistbaar HD-videobewijs van elk incident.

Met een kijkhoek van 150° legt
AddSecure RoadView het volledige
zicht op de weg die voor ons ligt vast.
Met zeer nauwkeurige GPS-locatie en
gegevens van de versnellingsmeter brengt u
elke gebeurtenis volledig in beeld.
Verdedig uw chauffeurs tegen valse 		
claims en beschuldigingen.
Niet meer uitbetalen voor 50/50-claims.		
Bescherm uw merk en uw reputatie.
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Bescherm uw chauffeurs
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Directe weergave van een incident

Directe toegang tot uw beeldmateriaal
Bekijk en download uw videobeelden van het Roadview-platform tot maximaal één jaar terug.
Met directe meldingen van incidenten kunt u FNOL aan uw verzekeringsmaatschappijen aanbieden,
waardoor het schadeproces wordt versneld en uw verzekeringskosten mogelijk afnemen.
De op cloud gebaseerde cameratechnologie van AddSecure is geconfigureerd om elk incident waar
te nemen waarbij uw voertuigen betrokken kunnen zijn en uploadt ook automatisch de beelden
van alle gebeurtenissen, locatiegegevens en gegevens uit de versnellingsmeter rechtstreeks naar
ons webgebaseerde videotelematicaplatform RoadView, binnen enkele minuten na de gebeurtenis
voor directe weergave en analyse.

“Veiligheid en coaching van onze chauffeurs staan bij ons hoog in het vaandel. Doordat we met
AddSecure Roadview online toegang hebben tot de beelden die onderweg worden vastgelegd, kunnen
wij onze chauffeurs proactief coachen in hun rijstijl en beschermen wij ze tegen onterechte claims.”

Nijhof-Wassink
Jan Meuleman, Fuel Distribution Manager

Lees meer op addsecure.nl

Directe toegang tot uw beeldmateriaal
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Verbeter het rijgedrag van uw chauffeurs

Detecteer gevaarlijke rijgewoonten
Maak kennis met de volgende generatie cameratechnologie
Help uw chauffeurs veilig op de weg te blijven met de RoadView Driver Coaching-module, zodat
u hen kunt beoordelen, becommentariëren en debriefen op basis van beelden van een incident.
Detecteer gevaarlijke rijgewoonten met gedetailleerde rapporten uit de versnellingsmeter en geef
feedback op basis van beelden van het incident die precies laten zien waar verbeteringen moeten
worden aangebracht. Implementeer een effectief veiligheidsprogramma voor chauffeurs met
gepersonaliseerde feedback en omscholing van chauffeurs.

“Zodoende voldoen we volledig aan de gestelde veiligheidseisen van onze opdrachtgevers, creëren we
een veiligere werkomgeving voor onze chauffeurs en houden we het aantal incidenten en schades op
het laagst mogelijke niveau.”

Nijhof-Wassink
Jan Meuleman, Fuel Distribution Manager
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Detecteer gevaarlijke rijgewoonten
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Functionaliteiten RoadView

Video’s

Camera Dashboard

Bekijk en download uw aangevraagde

Krijg top-level inzage in uw vloot met het

camerabeelden voor maximaal een jaar op

Camera Dashboard.

het RoadView-platform.

Identificeer waar verbeteringen op het gebied

Filter op datumbereik, voertuig, bestuurder of

van de veiligheid van het wagenpark nodig

groep voor gebruiksgemak. Beweeg over het

zijn met overzichtsrapportages op basis van

beeldmateriaal om een voorbeeld te bekijken of

cameragebeurtenissen en resultaten van

klik op de afspeelknop om het in volledig scherm

chauffeurscoaching na een incident.

te bekijken.

Videobeoordeling

Chauffeurscoaching

Bekijk en beoordeel de camerabeelden van

Geef chauffeurs feedback na een incident

uw voertuig binnen enkele minuten nadat

met de RoadView Driver Coaching-module.

een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Registreer eventuele observaties van onveilige

Identificeer precies wat er is gebeurd en waarom

rijmanoeuvres en identificeer waar aanvullende

met 1080p-videobeelden, GPS-locatie, tijd,

rijopleidingen nodig zijn.

datum en snelheidsinformatie en ingebouwde
versnellingsmetergegevens.

Lees meer op addsecure.nl

7

Smart Transport

Over AddSecure Smart Transport
Bij AddSecure zien we het als onze missie de wereld veiliger en slimmer te maken. We
bedienen meer dan 50.000 zakelijke klanten en partners in heel Europa met premium
oplossingen voor veilige essentiële communicatie en gegevens.
Door de kracht van connected vehicle-technologie helpen we bedrijven hun wagenpark digitaal te
transformeren, met toegang tot belangrijke real-time operationele gegevens, zodat ze kunnen voldoen
aan de toegenomen vraag van verladers, wereldwijde e-commerce en duurzaamheid.
Meer weten over de AddSecure Smart Transport Solution?
Neem vandaag nog contact met ons op via +31 (0)183 646100 of sales.smarttransport.nl@addsecure.com
of kom meer te weten op addsecure.nl.  

Kleine Landtong 27
4201 HL Gorinchem
Netherlands
+31 183 646 100
addsecure.nl

