Traffilog, der er førende inden for telematikløsninger,
annoncerer eksklusiv distributionsaftale med Idrive.
Traffilog, der er førende inden for telematik, og Idrive, der er førende leverandør af kameraoptagelser af
hændelser i køretøjer, er gået sammen for at skabe en uovertruffen løsning. Løsningen kombinerer Traffilogs
chaufførprofil og erfaringer med trafiksikkerhed med den mobile eventoptager fra Idrive. Det betyder en
løsning, der i endnu højere grad hjælper med at forebygge ulykker samt giver indblik i de ulykker der er sket
således dette kan give læring så ulykker kan undgås og indarbejdes i den efteruddannelse, der er nødvendige
for at styrke sikkerheden.

I USA har der i mange år været anvendt fast monterede kameraer i erhvervskøretøjer for, at have
dokumentation ved ulykker og til efteruddannelse af chauffører.
Lidt fakta fra USA:
5.5 millioner trafikulykker - 2009 (NHTSA)
2.217 millioner trafikrelaterede personskader - 2009 (NHTSA)
33,808 trafikrelaterede dødsfald - 2009 (NHTSA)
Brug af Idrive X2 reducerer antallet af sikkerhedshændelser med helt
op til 52,2% (FMCSA)
Idrive er den hurtigst voksende kameravirksomhed i USA, og de har udpeget Traffilog som deres distributør i
Norden, England og de tysktalende lande.
Med et omfattende udvalg af kameraer, og fuld integration til Traffilogs løsninger, kommer Traffilog med
dette eksklusive partnerskab endnu tættere på visionen om Single Vehicle Architecture. Efterhånden som
flere og flere teknologier bliver føjet til køretøjerne, er det essentielt at have en central kontrolenhed, der
kan integrere disse systemer. Traffilogs hardwareenhed har alle de tilslutnings- og udvidelsesmuligheder, der
skal til for at kunne imødekomme fremtidens behov, og de har allerede indgået en række partnerskaber med
førende teknologiske leverandører.

På stand J7190 på Transport 2015 i Messecenter Herning vil Idrive holde verdenspremiere på Idrive X2, der
er en helt ny kompakt videoeventoptager, der kommer med teknologi, der ikke før har været tilgængelig.
Kombineret med Traffilogs enheder byder produktet også på yderligere
innovation med valgfrit metode til chaufføridentifikation, der er forbundet til
kameraet, for hurtigt at kunne identificere chauffører i forbindelse med en
hændelse, afrapportering uden involvering fra den sikkerhedsansvarlige og
mulighed for individuel DriveScore®-sikkerhedsvurdering af chauffører, og har
man valgt Traffilog enheden med 3G/ 4G-modul giver det mulighed for andre
spændende nye tjenester, der kun bliver tilbudt med den nye iDrive X2.

Oplev det nye IDrive X2 og Traffilog på Transport 2015 i Messecenter Herning
fra den 19. til 22. marts.

For mere information, kontakt venligst Karsten Hjorth: +45 6025 9090
e-mail kwh@traffilog.dk eller besøg stand J7190 på Transport 2015.
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