SIRIUS BASIS PRODUKTARK

Intelligent flådestyring
med Sirius Basis
Styrk bundlinjen med Sirius

Med præcise 24/7 gps-data fra alle køretøjer i din flåde får
du med Sirius et unikt værktøj, der kan styrke din bundlinje
samtidig med, at det letter administrationen på en lang række
områder.
Det hele er koblet sammen i et stabilt system, der gør det let
og enkelt at få overblik over flåden på computer eller smart
phone. Samtidig sikrer systemet, at adgangen til brugbar data
til fakturering og anden dokumentation bliver så enkelt som
et klik med musen.

ALLE DE FORDELE FÅR DU:
Få overblik over og indblik i, hvordan din
flåde bliver brugt

> Se hvor dine køretøjer er lige nu og send nærmeste køretøj
til opgaven eller giv dine kunder estimat på, hvornår
medarbejderen er fremme.
> Genafspil de ruter, der er kørt, og optimer din fremtidige
planlægning.
> Se hvornår og hvor meget hvert enkelt køretøj har kørt.
> Se opholdstider hos kunder til brug ved fakturering.
> Se om du udnytter dine køretøjer optimalt.
> Find hurtigt frem til dine køretøjer i tilfælde af tyveri.
Køretøjer kan trackes i hele EU + Norge.

Få nem adgang til data, der letter
administrationen

> Træk kørte ruter, opholdstid og -sted til nem og præcis
fakturering.
> Opret zoner og træk data for alle køretøjer, der er kørt til og
har opholdt sig i zonen i en given periode, og let fakturering
i forbindelse med større byggesager med mange køretøjer
til samme sag.
> Sæt følere på kraner, døre og andet, der gør det let at
dokumentere brug af dyrere udstyr eller leveringstidspunkt.
> Brug Sirius til at dokumentere fart, leveringstidspunkt, ankomst, timeforbrug og andet i forbindelse med kundeklager.

Oplev øget selvjustits blandt dine medarbejdere
bag rattet
> Se et væsentligt fald i antallet af svinkeærinder blandt
medarbejderne.
> Oplev en større bevidsthed omkring fart og tomgang.
> Oplev en større bevidsthed omkring overholdelse af aftaler.

Få en stabil og fremtidssikret løsning

> Efter installation kan alt udstyr fjernopdateres.
> Sirius har en oppetid på 99 % .
> Abonnementet indeholder en fast pris på datatrafik uanset,
hvor din flåde kører.
> Sirius kan opgraderes til at give dig indblik i kørestil og den
vej igennem sikre yderligere brændstofbesparelser.

Øget
tryghed for
dine ansatt
e

Opret zoner, og træk data på alle køre
tøjers bevægelser og ophold til brug for
fakturering.

Send nærmeste køretøj til opgaven, eller
brug systemet til at fortælle kunderne,
hvornår de kan regne med, at med
arbejderen er nået frem.
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Al data fra køretøjer bliver præsenteret let
og overskueligt, hvilket letter fakturering
og dokumentation.
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