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Introduksjon

Anrop +47 911 33 700

Introduksjon

Flåte- og transportledelse for
transport- og logistikkbedrifter
Oppdag neste generasjons AI-drevne løsninger for transportindustrien for å redusere kostnader, øke
sikkerheten og øke produktiviteten. Kjør en smartere, tryggere og mer effektiv flåte med bransjens
ledende nettplattform for administrasjon av kjøretøy og mobile ressurser.

Planlegg, følg og optimaliser logistikkoperasjonene dine med
AddSecures tilkoblede løsning for Fleet Management.
Strømlinjeform driften av flåten din med sanntidsdata fra kjøretøyene og sjåførene dine.
Kommuniser mer effektivt med sjåfører, styrk kundeservice og oppnå bedre utnyttelse av din flåte
med kontinuerlig posisjonering og automatisk oppdatering av gjenværende kjøretid for sjåfører.
Gjennom årene har AddSecure distribuert løsninger for transportadministrasjon til tusenvis av
selskaper i Europa og Nord-Amerika. I denne brosjyren har vi belyst de områdene som vi vet er
ekstra viktige for å drive effektiv transport og logistikkdrift.

Finn ut mer på addsecure.no

Introduksjon
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SectionSeksjon
One En

Forbedre lønnsomheten
og bli grønnere!

Siden drivstoff er en av de største kostnadspostene i din
virksomhet, er det selvfølgelig viktig at du får mest mulig ut av
hver dråpe.
Samtidig må du minimere CO2-avtrykket ditt for å kunne utvide virksomheten din på
en bærekraftig måte. Transportører, og mer spesifikt langdistansetransportører, må
effektivt identifisere unødvendig drivstofforbruk og dårlige kjørevaner, som uautorisert
tomgangskjøring, høyt nivå av bremsekraft og lav utrulling.
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Forberedende kjøreatferd

Drivstoffhåndtering

Identifiser usikker og ineffektiv

Få full kontroll over drivstofforbruket

kjøreatferd.

i hele flåten.

Video Dashboard

Utslippsrapportering

Bruk HD-videoer sammenkoblet med

Følg opp utslippene fra flåten din

G-force-data for å oppdage farlig

og distribuer reporterne til kundene

atferd.

dine.

Seksjon en: Gå grønnere!

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Tilbakemelding i sanntid

Sjåførrangering

Ved å gi sjåførene dine sanntidstilbakemeldinger

Motiver sjåførene dine til å forbedre seg gjennom

i førerhuset via vår sjåførapplikasjon, kan de

vår rapport som viser deres posisjon basert på

lettere forstå dårlig kjøreatferd og tilpasse

vår økonomisk kjøreindeks . Sjåfører er rangert

kjøringen deretter for kontinuerlig utvikling på

i henhold til kjøreeffektiviteten basert på 6

arbeidsplassen.

nøkkelparametere.

Coaching for sjåfører
Hjelp sjåførene dine med å holde seg trygge på
veien med RoadView sin sjåføropplæringsmodul
slik at du kan....?.... mangler tekst ?!
for å gjennomgå, kommentere og oppdatere
sjåførene om hendelsesvideoene deres.

Sikre langsiktige resultater for arbeidet med økonomisk kjøring og
drivstoffbesparelse med vår markedsledende løsning for forbedret kjøreatferd.
Oppdag farlige kjørevaner via G-sensor og hastighetsrapporter og bruk hendelsesvideoer fra
kameraløsningen vår for å gi tilbakemeldinger etter hendelser som viser nøyaktig hvor forbedringer
må gjøres. Implementer et effektivt førersikkerhetsprogram med personlig tilbakemelding.
Identifiser sjåførene med det største forbedringspotensialet via en oversikt & rangering i dashbordet
vårt og motiver sjåførene dine gjennom coaching og tilbakemeldinger.

Finn ut mer på addsecure.no

Seksjon en: Gå grønnere!
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SectionSeksjon
One To

Forsikre Samsvar

Førere av tunge kjøretøy skal forholde seg til førerforordningen
og veiarbeidstidsloven.
Transportmyndighetene sjekker dette regelmessig ved å inspisere transportselskaper og
deres filer fra fartsskriverne. Gjeldende lovgivning krever at transportoperatører lagrer minst
12 måneder med fartsskriverdata og overvåker overholdelse av sjåførreglene(feil i settning,
hva prøver man skrive ?!). Disse dataene må lagres i et sikkert og pålitelig miljø for å være i
samsvar med lovene.
Gjør det enkelt å etterleve regelverket gjennom våre løsninger for kjøre- og hviletider (DRT) og
fjernnedlasting av forskriverfiler. Historiske hendelser og sanntidsaktiviteter vises pedagogisk
på kjøretøyets skjerm for å veilede og minne sjåføren om å optimalisere arbeidstiden og
unngå brudd. På kontoret kan transportledere se statusen til sjåfører for å optimalisere
oppdragene.

Lagring og analyse av filer
fra fartsskriveren

Fjernnedlasting av filer fra
fartsskrivere

Lagre filene dine fra fartsskriveren

Automatiser prosessen med å laste

i et sikkert miljø og få tilgang til

ned fartsskriverfilene eksternt for å

verktøy for effektiv analyse.

overholde forskrifter.

Kjøre- og hviletider
Administrer sjåførenes kjøre- og hviletider for å unngå brudd og organiser arbeidsdagen
deres effektivt samtidig som regelverket respekteres.
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Seksjon to: Forsikre Samsvar

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Førerbrev
Tren og få sjåførene dine til å ta ansvar for
bruddene deres. Opprett og distribuer førerbrev
automatisk for gjennomgang og signatur
(elektronisk).

Kjøre- og hviletidscoach for
sjåfører

Nedlasting-status

La sjåførene dine bruke en pedagogisk veileder

for kjøretøyet og førerens fartsskriver og identifiser

for kjøre- og hviletider i kjøretøyet. Sjåfører får

“ikke kartlagte “ kort. Identifiser når filer fra

full oversikt over alle hendelser og kan enkelt ha

fartsskriveren eller førerkortet ikke er lastet ned i

kontroll over den aktuelle aktiviteten.

henhold til forskriftene.

Overvåk enkelt statusen til nedlastingsprosessen

Eliminer brudd og maksimer flåtens produktivitet med tilgang til
fartsskriverdata i sanntid.
Planlegg automatiske fjernnedlastinger av filer fra fartsskriveren og førerkortet og spar dagsverk
per kjøretøy og år sammenlignet med manuelle nedlastinger. Rapportering av brudd er en del av
den integrerte løsningen.

Finn ut mer på addsecure.no

Seksjon to: Forsikre Samsvar
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SectionSeksjon
One Tre

Tiltrekk de beste sjåførene

I dag er sjåførmangel en stor utfordring for mange transportselskaper.
Å tiltrekke og beholde de beste sjåførene kan ha en betydelig innvirkning på kvaliteten
og lønnsomheten til transportvirksomheten din. Transportselskapet skal være attraktivt
for potensielle ansatte. Med økt trafikk på veiene, høyere sikkerhetskrav og et økende
antall falske erstatningskrav, blir sjåførene stadig mer sårbare. For å tiltrekke seg de beste
sjåførene må transportselskapene beskytte dem mot ubegrunnede anklager og tilby et trygt
arbeidsmiljø.
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Kjøretøyskameraer (RoadView)

Økologisk kjøring

Reduser antall ulykker, minimer krav

Implementer et stressfritt

om erstatning og beskytt sjåførene dine.

arbeidsmiljø for sjåførene dine.

Posisjonering av kjøretøy

Forberedende oppførsel

Vet hvor kjøretøyene dine er og om de

Trener og motiver sjåførene dine

avviker fra forhåndsdefinerte ruter.

for forbedret kjøreatferd.

Section Tre: Tiltrekk de beste sjåførene

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Videoer

Videogjenomgang

Få tilgang til kamerabildene du vil laste ned i

Se og se gjennom kjøretøyets kamerabilder i

opptil ett år på RoadView- plattformen. Filtrer

løpet av minutter etter at en hendelse inntraff.

etter datoområde, kjøretøy, sjåfør eller gruppe

Identifiser nøyaktig hva som skjedde og hvorfor

for enkel bruk. Hold musepekeren over mediet

med 1080p-videoer, GPS-posisjon, klokkeslett,

for å se en forhåndsvisning, eller klikk på

dato og hastighetsinformasjon og innebygde

avspillingsknappen for å vise i fullskjermmodus.

akselerometerdata.

Forbedre førersikkerheten med våre markedsledende løsninger for
kjøretøykameraer.
Vår integrerte videotelematikkløsning kombinerer fordelene med kjøretøytelematikk og
kamerateknologi for å gi nøyaktig videobevis og detaljert informasjon om førerens oppførsel før,
under og etter hver hendelse. For å øke sikkerheten ytterligere bør du vurdere å implementere
Geofencing (“geografiske gjerder”) for å varsle hvis lastebilen avviker fra forhåndsbestemte ruter.
Tiltrekk deg de beste sjåførene ved å tilby relevant utdanning og coaching, tilby sertifiseringsapper,
diplomer og velferdspakker. Sammen med incentivprogrammer basert på kjøreatferd, illustrerer
disse gode eksempler på å vise at du bryr deg. Fordeler og insentiver for sjåfører kommer også
selskapet til gode ved å redusere opplæringstiden og få sjåførene raskere på veien.

Finn ut mer på addsecure.no

Section Tre: Tiltrekk de beste sjåførene
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SectionSeksjon
One Fire

Administrer transportoppdragene
for å få mest mulig ut av dine
mobile ressurser

For å forbli konkurransedyktig, må sjåfører og mobile ressurser
optimaliseres gjennom hele ordre-til-kontant-prosessen.
Det betyr godt planlagte ruter og arbeidsdager for sjåførene. Transportledelsen skal ha
kontroll på sjåførens aktiviteter og sjåførene skal være oppdatert i sanntid på endringer og nye
oppdrag. Sjåfører skal få støtte gjennom hele transportoppdraget.

TMS

Sjåførs app

Få kontroll og effektiviser hvert trinn

Kommuniser og engasjer sjåførene

i transportprosessen.

dine gjennom en brukervennlig app.

Oppdragsledelse

Aktiviteter

Send all transportinformasjon og

Få full kontroll over alle aktiviteter

oppdrag til sjåførenes skjermer og

som foregår utenfor kjøringen

motta fortløpende oppdateringer
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Seksjon Fire: Administrator transportoppdragene

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Transportlinje

Utsending av oppdrag til sjåfører

Ta kontroll og effektiviser hvert trinn i

Send alle transportdetaljer og ruter direkte til

transportprosessen samtidig som du optimerer

sjåførene. Hvis en rute eller et veipunkt endres,

flåteutnyttelsen. Dette er kjernen i det daglige

vil endringen umiddelbart vises til sjåførene.

arbeidet med å opprette eller importere

Alle viktige hendelser meldes under oppdragene

transportordrer, planlegge rutene, sende oppdrag,

og det opprettes elektroniske leveringsbevis i

analysere utfallet og sørge for oppgjøret.

forbindelse med lossing.delivery (ePOD) and more.

Vår transportstyringsløsning tar hele
ordreadministrasjonsprosessen til en moderne skybasert plattform.
Utviklet i nært samarbeid med transporteksperter, løser den hverdagens utfordringer for
transportledelse. Plattformen effektiviserer hvert trinn i transportprosessen, samtidig som den
optimaliserer utnyttelsen av flåten. Systemet inkluderer ordreadministrasjon, ruteplanlegging og
optimalisering, utsendelse, sjåførkommunikasjon, analyse og oppgjør.
Gjennom løsningen jobber du papirløst og skaper full kontroll over flåten din og sikrer at sjåførene
dine alltid har kontinuerlig tilgang til oppdatert informasjon. På denne måten sikrer du også at
kritisk virksomhetsinformasjon samles inn fra feltet (volum, vekt, timer osv.) som grunnlag for
fakturering. Du får også muligheten til å se oppdragene i sanntid og kan levere bevis på levering og
eCMR til dine kunder.

Finn ut mer på addsecure.no

Seksjon Fire: Administrator transportoppdragene
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Seksjon
Section
OneFem

Kjøretøy #AA124
52.220029262, -0.94977776895

Hold kontroll over
eiendelene dine

Kjøretøy #AA123
52.220029237, -0.94977776890

Det er mange grunner til at transportører trenger å overvåke sine
mobile eiendeler og holde kjøretøyene i god teknisk stand.
Det er kostbart å ta seg av uforutsett vedlikehold, havarier og ikke-planlagte stopp.
Avbrudd påvirker leveringstiden og kan ha negativ innvirkning på kundetilfredsheten. Dårlig
vedlikeholdte kjøretøy fører også til høyt drivstofforbruk og økte generelle eierkostnader.
Dekktrykk er et annet viktig område å overvåke da feil dekktrykk fører til redusert levetid og
1-3 % høyere drivstofforbruk.

Eiendels- og kjøretøysporing

Vedlikehold av kjøretøy

Få full kontroll over hvor kjøretøyene

Sørg for at flåten din er fullt operativ

og andre mobile eiendeler er og har

og unngå uplanlagte stopp.

vært.
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POI for sjåfører

Tilhengerhåndtering

Legg til interessepunkter på kartet

Forenkle håndteringen og sørg for høy

via appen deres.

utnyttelse av dine tilhengere.

Seksjon Fem: Hold kontroll over eiendelene dine

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Forebyggende vedlikehold

Posisjonering

Planlegg vedlikeholdsoppgaver i god tid for

Med vår posisjoneringstjeneste kan du spore alle

å unngå uplanlagte stopp. Sjekk statusen

dine mobile eiendeler i sanntid, direkte fra vår

til hver vedlikeholdsoppgave og innhent

nettportal, på hvilken som helst enhet, hvor som

nøkkelinformasjon om flåtens produktivitet

helst.

automatisk.

Få en fullstendig oversikt over hele flåten og mobile enheter
gjennom vår løsning for sporing av kjøretøy og eiendeler.
Hold kontroll på trailere, kjøretøyene og andre eiendeler på et sanntidskart eller se historiske
ruter. Sørg for at kjøretøyene dine er i god stand gjennom forebyggende vedlikehold og
regelmessige kjøretøykontroller gjennom vår løsning som hjelper deg med å
planlegge vedlikeholdsoppgaver i god tid. I tillegg sjekker den statusen til hver
vedlikeholdsoppgave og nøkkelinformasjon om flåtens produktivitet samles
inn og rapporteres automatisk. De kjøretøyspesifikke kontrollene er
tidsstemplet, med førerens signatur og bilder for feilrapportering. Få
detaljert innsikt om tilhengerne dine for å optimalisere driften
og spare kostnader. Forenkle håndteringen av tilhengere
med automatisk tilhengerkobling.
Bruk sjekklister for å veilede sjåfører til å sjekke viktige
deler av kjøretøyet før start.

Finn ut mer på addsecure.no

Seksjon Fem: Hold kontroll over eiendelene dine
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Seksjon
Section
OneSeks

Betal riktig lønn og automatiser
tidsrapporteringsprosessen

I de fleste transportbedrifter er sjåførenes lønn den største
utgiften og utgjør ofte 30-45 % av den totale transportkostnaden.
Sjåfører skal selvfølgelig ha en rettferdig og riktig lønn som betales i tide.
Lønnsadministrasjonsproblemer kan ha betydelig innvirkning på lønnsomheten.

Lønnsadministrasjon
Sikre en effektiv og riktig prosess for Lønnsadministrasjon i tråd med tariffavtalen.

Arbeidstidsrapportering
Gjør det enkelt for sjåfører å rapportere tidene sine digitalt med støtte fra fartsskriveren.
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Seksjon Seks: Automatiser tidsrapporteringsprosessen

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Arbeidstidsrapportering

Lønnsadministrasjon

Ved oppstart og slutt på vakter, samt i pauser,

Systemet viser tidspunktene som sjåfører

registreres arbeidstiden fra fartsskriveren. Sjåfører

rapporterte fra både kjøring og andre aktiviteter.

kan enkelt legge til og justere tidene i samsvar

Lønnen beregnes på grunnlag av tariffavtalen og

med retningslinjene dine.

sendes deretter for eksport til lønnssystemet.

Sikre en korrekt og effektiv prosess for arbeidstidsrapportering
og lønnsadministrasjon.
Gjør det enkelt for sjåførene dine å rapportere arbeidstiden sin i og utenfor kjøretøyet og andre
lønnsbaserte aktiviteter og fordeler. Gi kontorpersonalet et effektivt verktøy for å gjennomgå,
justere og administrere sjåførenes lønn i ett system. Vår lønnsadministrasjonsmodul gjør det mulig
å eksportere sjåførers lønn etter tariffavtale.

Finn ut mer på addsecure.no

Seksjon Seks: Automatiser tidsrapporteringsprosessen
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SectionSeksjon
One Syv

Datadrevne beslutninger
basert på nøkkeldata

Ingen moderne transportselskap bør basere beslutninger
på spekulasjoner.
I dag, når konkurransen er hard og marginene er små, må enhver bedriftseier fullt ut forstå
kostnadsdriverne og ta informerte beslutninger basert på dem. Data og beregninger kan hjelpe
deg med å veilede strategiske forretningsbeslutninger som er i tråd med dine mål og initiativer.

Rapporteringsmodul
Få tilgang til nøkkeldata fra alle tjenester du bruker.

Dashboards
Bruk dashbord for raskt å identifisere data som stikker ut.
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Seksjon SYV: Datadrevne beslutninger basert på nøkkeldata

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Brukervennlig rapporteringsmodul
med tilpassbar og planlagt
rapportering
Lag, lagre og abonner enkelt på rapporter som er
relevante for deg og din organisasjon.
Gjør rapportene tilgjengelige for de rette personene i
organisasjonen.

Dashboards med nøkkeldata
Bruk nøkkeldata og KPI -er i dashbordet for
å administrere din daglige virksomhet og
identifisere forbedringsområder.

Gjennom våre ulike rapporteringsmoduler og dashboards får du
umiddelbar tilgang til nøkkeldata.
Basert på disse dataene kan du konsentrere deg om å overvåke produktiviteten din for å beregne
lønnsomhet. Verktøyene våre hjelper deg med å ta datadrevne beslutninger og støtte beregninger
av ROI og dine ulike forretningssaker .

Finn ut mer på addsecure.no

Seksjon SYV: Datadrevne beslutninger basert på nøkkeldata
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Section
Section
OneÅtte

Bedriftsintegrasjon med åpne
grensesnitt til eksterne systemer

De fleste transportselskaper bruker flere typer systemer for å
administrere virksomheten sin effektivt.
Det er imidlertid vanlig at systemene kjøres separat og at data ikke deles mellom de ulike
applikasjonene. Uten standardisert, integrert datadeling vil ikke bedrifter nå sitt fulle potensial.

Dokumenterte APIer for integrasjon med eksterne systemer
Flere av våre tjenestemoduler er utviklet for datautveksling. Dette betyr at du kan få
tilgang til data via et dokumentert API for bruk i andre applikasjoner.
På lignende måte integrerer vi ofte med partnere for å gjøre deres data tilgjengelig i
portalene våre.
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Section Åtte: Bedriftsintegrasjon

Anrop +47 911 33 700

Eksempler på funksjonsmoduler

Gjennom våre løsninger kan du jobbe smartere i hele organisasjonen,
ikke bare i kjøretøyene.
Gjør data fra flåten og andre applikasjoner tilgjengelig for flere avdelinger for å øke samarbeidet
og åpenheten innad i selskapet.
Med vår åpne plattform kan du tilpasse prosesser som passer din bedrift eller rett og slett dra nytte
av de eksisterende integrasjonene vi tilbyr via vårt partnernettverk.

Finn ut mer på addsecure.no

Section Åtte: Bedriftsintegrasjon
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Våre Attester

Du er i godt selskap!
AddSecure betjener tusenvis av kunder over hele Europa innen transport- og logistikkbransjen.
Nedenfor er noen eksempler på referansekunder innen Transport & Logistikk som bruker våre
løsninger for å redusere kostnader og øke inntektene.

Norge

Danmark

Polen

Frankrike

Tyskland

Nederland

Finland

Sverige

Storbritannia
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Våre Attester

Anrop +47 911 33 700

Skreddersydd løsning basert på dine krav
Vi tilbyr over 30 forskjellige
funksjonsmoduler som hjelper
deg med å redusere kostnader,
øke sikkerheten og forbedre
produktiviteten til din bedrift. Velg
de modulene som er relevante for
din bedrift og bygg en skreddersydd
løsning etter dine behov.

Om AddSecure Smart Transport
Hos AddSecure ser vi det som vårt oppdrag å bidra til å
gjøre verden tryggere og smartere.
Vi betjener over 50 000 bedriftskunder og partnere rundt om i Europa med
IoT-tilkoblingsløsninger med fokus på sikker kritisk kommunikasjon og
sikre data.
Gjennom kraften til tilkoblet kjøretøyteknologi hjelper vi
selskaper digitalt transformere flåtene sine, med tilgang til viktige
driftsdata i sanntid, slik at de kan møte de økende kravene fra
transportkjøpere, global e-handel og bærekraft.

Lokale Kunder

“Via systemet kan kundene gjøre sine bestillinger direkte via meldingstjenesten, man kan se
det som en enkel form for transportstyringssystem. Videre følges opp tanking, drivstofforbruk,
kilometer produsert via start- og stopprapporter samt sjåførenes arbeidstid og kostnader å ha
som grunnlag for sjåførenes månedlige utbetalinger og godtgjørelser.”

BRING och Norska Posten
Stig Oybakken, Business Analyst/Prosjektleder

Finn ut mer på addsecure.no

Om Smart Transport
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Smart Transport

Interessert i å finne ut mer om
AddSecure Smart Transport?
Kontakt oss i dag på +47 911 33 700
eller finn ut mer på addsecure.no
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Anrop +47 911 33 700

“Vi har stor nytte av informasjonen som kjøretøyets datamaskiner automatisk samler inn
og gjør tilgjengelig i Weboffice for oss. Disse inkluderer produserte / kjørte mil, kjøre- og
hviletidsdata fra fartsskriveren, drivstoffdata og oppfølging av kjøreatferd gjennom tjenesten
Økonomisk kjøring. Fordi vi alltid kan følge sjåførenes kjøretider, blir det lettere for oss å sikre
at sjåførene følger reglene for kjøre- og hviletider og vegarbeidstidsloven. Vi føler at det er
tidsbesparende, trygt og sikkert og det forenkler arbeidet betraktelig.”

Axess Logistics
Peter Nilsson, Teknisk sjef

Finn ut mer på addsecure.no

23

AddSecure Oslo
Østensjøveien 14
0661 Oslo, Norway
+47 911 33 700
addsecure.no

For a safer and smarter world

