SIRIUS PLUS PRODUKTARK

Få en bedre og grønnere
driftsøkonomi med Sirius Plus
Sirius er et unikt ledelsesværktøj, som gør det enkelt at
forbedre driftsøkonomien og følge op på chaufførenes kørsel
via grafiske og let overskuelige rapporter.
Sirius sørger for, at din virksomhed får den bedste opstart
med brugen af systemet via kompetent rådgivning og under
visning. Rådgivning, undervisning og udgifter til datatrafik er
selvfølgelig inkluderet i driftsabonnementet. Med Sirius får
din virksomhed mere end bare intelligent flådestyring.

Øget trafiksikkerhed og færre skader

Pludselig opbremsning, kraftig acceleration eller hårde sving
bliver øjeblikkeligt registreret og meddelt chaufføren og
virksomheden. Det forbedrer med tiden kørselsadfærden,
sikrer en bedre lønsomhed og reducerer risikoen for ulykker
på vejene.
Omkostningen ved en skade omfatter altid mere end den
direkte udgift til skaden. Der er nemlig også altid de indirekte
omkostninger – der er svære at beregne – men som kan have
enorm indflydelse på både din virksomhed og dine medarbejdere.

Bedre driftsøkonomi

Med Sirius kan virksomhedens chauffører reducere brændstof
forbruget med mellem 5 og 20%. Samtidig er der mindre slid
på bremser, dæk, koblinger og motordele, så køretøjets levetid
bliver længere, og serviceomkostninger bliver mindre.
Ved tilkobling til køretøjets CAN-bus/motorcomputer er det –
afhængig af model og årgang – muligt at se og arbejde med
nedbringelse af brændstoff orbrug, tomgang m.m.

Økonomisk gevinst på forsikringen

En roligere kørestil medfører en sikrere hverdag og tilfredse
medarbejdere. Skader kan forebygges, og dermed minimeres
udgifter til selvrisiko og egenbetaling af skader, der er under
selvrisikoen.

Lavere miljøbelastning

Lavere brændstofforbrug betyder mindre CO2-udslip. Bereg
ninger viser, at et enkelt køretøj kan reducere CO2-udledningen
med helt op til 7,5 tons om året. Sirius skaber kort sagt grøn
køreglæde.

Du kan opnå flere fordele

> Mere økonomisk brændstofforbrug
> Mindre miljøbelastning
> Færre skader
> Ledelsesværktøj til at vejlede dine chauffører
> Tyverisikring og adgang til professionel vagtcentral
> Dokumentation og sporing af stjålne køretøjer (også i
udlandet)

Sirius giver endvidere

> Intelligent flådestyring
> Kørselsrapporter
> Real time data
> Genafspilning af kørsel og hændelsesforløb
> Sirius ledelses webmodul
> Opsætning af alarmer på bestemte hændelser
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Den lille lysindikator (DMAS) har stor effekt. Den fortæller
løbende chaufføren, om kørslen er hensigtsmæssig i forhold
til økonomi og miljø samt risikoen for skader.
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