Floti

Flotastýring og eftirlit
Bættu nýtingu og lækkaðu

SJÁÐU MEIRA MEÐ FLOTA
Floti er íslenskt ﬂotastýringarkerﬁ fyrir ökutæki og vinnuvélar. Floti hentar fyrirtækjum
sem reka bílaﬂota af öllu stærðum og gerðum. Stjórnendur geta valið að hafa fullkomna
yﬁrsýn á rauntímastaðsetningu, akstursleiðum, aksturslagi, viðkomustöðum og
heimsóknartíma bílstjóra.

Viðkomuskýrsla
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
og hversu lengi var stoppað.

Viðhaldsvöktun
Einfalt en fullkomið viðhaldskerﬁ hjálpar þér að halda utan um viðhald bíla og tækja.
Viðhaldskerﬁð minnir þig á að fara í smurningu eða þjónustuskoðun á réttum tíma og heldur
einnig utan um bilanir sem upp koma. Einfalt.

Hvar sem er — Hvenær sem er
Floti er alfarið á netinu og er því aðgengilegur hvar og hvenær sem er og þarfnast ekki
uppsetningar. Skoðaðu stöðuna hvar og hvenær sem er, hvort sem er á tölvu eða í síma.

HVER ER ÁVINNINGURINN?

Flotinn

Viðhaldið

Eldsneytið

Aksturinn

Hvaða leið hentar þínu fyrirtæki?
Floti býður meðal annars upp á rauntímastaðsetningu á korti, nákvæma aksturssögu, lista yﬁr
viðkomustaði og viðhaldsvöktun. Verðlagning miðast við fjölda ökutækja og þá virkni sem óskað er
eftir.
Hentar þeim sem vilja fylgjast með bílaﬂotanum og notkun hans. Gefur kost á því
að fygjast 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.s.frv.

ÁVINNINGURINN

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

Lægri rekstrarkostnaður
>> Olíusparnaður
>> Færri km eknir
>> Fyrirbyggjandi viðhald

— Würth

Hagræðing og bætt þjónusta

„Floti frá Trackwell hefur nýst okkur mjög vel
í nýtingu á bílaﬂota okkar þar sem allt snýst
um að koma vörum á sem skemmstum
tíma út til viðskiptavina Mjólkursamsölunnar.
Þjónustan hjá Trackwell er einnig til fyrirmyndar, öll vandamál eru leyst mjög ﬂjótt.“

>> Meiri afköst
>> Áreiðanlegri þjónusta
>> Betri nýting fastafjármuna

Vistvænn og ábyrgur akstur
>> Minni mengun
>> Fækkun umferðaróhappa
>> Bætt ímynd í umferðinni

— Mjólkursamsalan

„Ferilvöktun og utanumhald með Flota
hefur reynst Umhverﬁs- og Skipulagssviði
Reykjavíkurborgar gríðarvel í að halda utan
um stóran ﬂota borgarinnar sem sinnir
rekstri og viðhaldi borgarlandsins.
Sérstaklega horfum við til eldsneytisnotkunar, viðhalds og svo öryggis.“
— Reykjavíkurborg
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