Fleet

Flotastýring og eftirlit
Bættu nýtingu og lækkaðu
rekstrarkostnað bílaﬂotans

FLOTASTÝRINGAR- OG EFTIRLITSKERFI
Trackwell Fleet er íslenskt ﬂotastýringarkerﬁ fyrir ökutæki og vinnuvélar. Fleet hentar fyrirtækjum
sem reka bílaﬂota af öllum stærðum og gerðum. Stjórnendur geta valið að hafa fullkomna yﬁrsýn á
rauntímastaðsetningu, akstursleiðum, aksturslagi, viðkomustöðum og heimsóknartíma bílstjóra eða
fá einvörðungu sjálfvirkar skýrslur um fyrirfram ákveðin frávik í notkun eða aksturslagi.

Viðkomuvöktun - nýtt
Viðkomuvöktun vaktar staði sem reglulega eru
heimsóttir. Kerﬁð sýnir hvort búið er að heimsækja
viðkomandi stað á völdu tímabili og þá hvaða ökutæki
var skráð á þá heimsókn. Kerﬁð gefur einnig viðvörun
ef ekki er búið að heimsækja staðinn.
Viðkomuvöktunin veitir upplýsingar um hversu lengi
viðkomandi ökutæki stoppaði á staðnum.

Verkúthlutun í gegnum snjallsíma - nýtt
Verkúthlutun er lausn sem úthlutar verkefnum á ökutæki eða
bílstjóra og fylgjast með framvindu þeirra. Verkefnið er t.d. ﬂutningur
á vöru eða þjónustu. Upplýsingar um verkefnið eru sendar á símtæki
þess sem tekur verkið að sér, sem síðan sendir til baka upplýsingar
um framvindu verksins.

Hýsing í skýi
Trackwell Fleet er hýst í skýi og er því aðgengilegt hvar og hvenær sem er og þarfnast ekki uppsetningar.

HVER ER ÁVINNINGURINN?

Flotinn

Bætir nýtingu og
skilvirkni ﬂotans

Viðhaldið

Lækkar viðhaldskostnað
með virkri viðhaldsvöktun

Eldsneytið

Dregur úr
eldsneytiskostnaði

Aksturinn

Bætir meðferð ökutækja
með ábyrgari akstri

Hvaða leið hentar þínu fyrirtæki?
Fleet býður meðal annars upp á rauntímastaðsetningu á korti, verkúthlutun til ökumanna, eftirlit
með framvindu verka, tölvupóst í bílinn, viðkomuvöktun, akstursgreiningu og viðhaldsvöktun.
Verðlagning miðast við fjölda ökutækja og þá virkni sem óskað er eftir.

Flotayﬁrlit

Hentar þeim sem vilja fylgjast með bílaﬂotanum og notkun hans. Gefur kost á því
að fylgjast með aksturslagi, viðhaldsvöktun og staðsetningu ﬂotans.

Flotaeftirlit

Auk þess að fylgjast með bílaﬂotanum er hægt að hafa eftirlit með þeim verkum
sem hann er í. Gefur kost á því að fylgjast með viðkomuvöktun, útkeyrslu-,
þjónustu- og söluheimsóknum.

Flotastýring

Fyrir þá aðila sem reka stóran bílaﬂota. Til viðbótar við allt ofantalið má fylgjast
með kaupum og notkun eldsneytis, tengjast við tölvukerﬁ ökutækja, hafa samskipti
við bílstjóra o.ﬂ.

Rafhlöðuknúin
staðsetningavöktun

Staðsetningarbúnaður fyrir rafmagnslaus tæki. Rafhlaða dugir í 7-10 ár.
Tækin eru vatnsvarin (IP69) og höggheld og henta vel þeim sem vilja vakta búnað
eins og kerrur, ﬂutningsgrindur, gáma o.sfrv.

YKKAR ÁVINNINGUR
Lægri rekstrarkostnaður
>> 10-15% olíusparnaður
>> 5-10% færri km eknir
>> Marktæk lækkun iðgjalda

Hagræðing og bætt þjónusta

„Reynsla okkar af notkun Trackwell
ﬂotastýringar hefur sýnt að ávinningurinn
er margþættur. Viðkomuvöktunin hefur t.d.
hjálpað söludeildinni við skipulagningu og
að sinna viðskiptavinum betur.“
- Wurth

>> 10% meiri afköst
>> Áreiðanlegri þjónusta
>> Betri nýting fastafjármuna

Vistvænn og ábyrgur akstur
>> 15% minni CO2 mengun
>> Veruleg fækkun tjóna
>> Bætt ímynd í umferðinni

„Trackwell ﬂotastýring hefur reynst okkur
vel við að auka öryggið í umferðinni, lækka
rekstrarkostnað og ná fram betri nýtingu.“
- Kynnisferðir

Laugavegur 178 >> 105 Reykjavik >> Sími 510 0600 >> ﬂeet@trackwell.is >> www.trackwell.is

