Brug dine ressourcer effektivt
med flådestyring fra Guard Systems

Valget er dit:
Basic,
Pro eller
Enterprise

Flådestyring

Guard Systems flådestyring sikrer dig kontrol så du opnår højere effektivitet
og kvalitet på dine tjenester. Du opnår bedre oversigt og enklere
administration af dine ressourcer. Et stort udvalg af funktioner og fleksible
rapporter giver dig et godt grundlag for at optimere driften.
Vælg et driftsaftale niveau som passer dit behov.

Fordele

Kontakt information:

•

Real time sporing i kort
Giver dig fortløbende opdatering af
positioner i kort.

•

Rapporter
Giver dig indholdsrige rapporter
som viser hvordan dine ressourcer
benyttes.

•

•

Jesper Vang Rask
Sales Account Manager
T: +45 40 42 43 43
E: jesper.vang.rask@guardsystems.dk

Guard Systems Kundeservice
E: kundeservice@guardsystems.dk
T: +45 70 13 70 00

www.guardsystems.dk

•

•

Zonealarmer
Modtag varslinger når ressourcer
forlader eller ankommer i områder.
Zoneregistrering
Lav zoner for at registrere hvordan
dine ressourcer benyttes. Det giver dig
grundlag for at optimere driften.
Servicemodul
Sæt op en serviceplan for dit udstyr
og modtag varslinger når det er tid for
service. Registrer relevante information om udstyret.
Integrere med ordresystemet
Smartday eller Handyman
Fleetsystem og Smartday eller
Handyman kan integreres sammen,
så du får en god oversigt over dine

ressourcer og kan vælge rigtig
ressource til opgaven.
•

Gode integrationsmuligheder
Gør dine data tilgængelige for andre
driftssystemer gennem et indholdsrigt integrations værktøj (API).

Driftaftale inkluder i aftalen
•

Fri support 8-16 alle hverdage.

•

Forhåndsinstalleret SIM-kort og
færdig opsat software.

•

Datatrafik og roaming omkostninger.

•

Assistanse ved tyveri fra vores
alarm- center (24/7).

•

Fri opdatering af kort og applikation

•

Alarmcentral 24/7 (med SLA).

Godkendt af

ENTERPRISE

Oversigt og forklaring

PRO

Funktioner

BASIC

Guard Systems flådestyring
Vælg dit niveau

* Funktionalitet som kræver ekstra tilbehør. Priser vil variere ud fra den enkelte løsningen.

Objekt real time på kort - Europæisk dækning:

Fortløbende opdatering af objekters position i Google maps.

Rapporter på objekter:

Rapporter som køreture, tomgangstid, stop m.m.

Zonealarm (Geo Fence):

Zonealarm bl.a. ved objekt forlader eller ankommer til det prædefineret område.

Sporlogs data:

Vis køretur i kort, valgfri periode

Alarm indgang:

Tilgængelig alarmindgang som kan kobles til valgfri sensor/føler. Varsling til mail, sms, xml.

Applikation for smarttelefon:

Funktioner i løsningen er tilpasset smarttelefon.

Zoneregistreringer:

Set op ubegrænset antal Zoner for at optimere logistikken. Præsenteres i egne rapporter.

POI (point of interest)-import og rapporter:

Lister med referencepunkter baseret på adresse, koordinater, objekters ophold, bevægelse osv.

Alarmer:

Generelle alarmer på flere indgange. Alarm hvis objektet ikke rapportere.

Rapportgenerator:

Rapport efter eget ønske eller behov. Eks. stoprapport, udnyttelsesgrad. Kan sendes på mail.

Tilgang til flere underbrugere:

Mulighed for at administrere brugere med individuel tilgang og rettigheder til objekter.

Chaufføridentificering *:

Identificering og log af aktiv chauffør. Kan gøres med Dallaskey, Garmin, SMS eller web.

Startspærre *:

Mulighed for startspærre via web eller chaufføridentificering.

Kundetilpassede felter og systemtekster:

Muligheder for at lave egen defineret alarm -og meldingstekster.

Servicesystem:

Servicemodul baseret på kørte km, tid eller faste datoer.

Retningsændrings rapportering:

Mulighed øget meldinger på spor logning ved kørsel, hvor der er behov for mere detaljeret rapportering.

Analoge sensorer*:

Monitorering af f.eks. temperatursvingninger eller brændstof. Præsenteres grafisk og kan kobles til alarmer.

Brændstof rapporter*:

Visning af brændstofforbrug og påfyldninger.

FleetLink - Garmin tovejskommunikation*:

Garmin-integration med støtte for meldinger, opgavetildeling og Chaufførregistrering.

Føreradfærd:

Beregning og rapportering af køreadfærd.

Kundetilpassede løsninger:
Web Service integration:

Med Enterprise-niveau har kundene tilgang til alle funktioner i systemet.
Integration til ERP/CRM-systemer gennem et åbent API.

