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Se hvad du kan få ud af din Traffilog løsning

I disse år kommer der stadig større fokus på trafiksikkerhed, og specielt den sikkerhed, som teknologi kan
tilføre på landevejene. Og også hos Traffilog er nye sikkerhedsfunktioner og -tiltag et kontinuerligt fokus.
I dette nyhedsbrev kan du læse om nye app-funktioner og løsninger, der efter værdifuld feedback fra
vores kunder, nu bedre imødekommer de behov og situationer, der kan opstå i hverdagen.
Og er du til persontransport? Fremover behøver du kun stoppe ét sted.

OPDATERET SIRIUS APP
Hvis du ikke allerede har den nye app, så ligger
den klar i din app-shop. Appen giver dig en
flottere visuel oplevelse med markant større
ydeevne. Du får de velkendte, funktionelle
features, ligesom den nye app snart byder på
mulighed for at oprette servicecases.
Servicases er første trin i arbejdet med
kontinuerligt at styrke sammenhængen mellem
flådestyring og driften, så du hele tiden får
forbedrede og tilpassede måder at analysere,
optimere og automatisere dig til en endnu bedre
forretning med Sirius Flådestyringsappen.
Har du ikke allerede appen, så hent den her:
IOS

Android

Den perfekte signalværdi:

ALKOLÅS
– DEN LIGE VEJ TIL FÆRRE
ULYKKER
I disse år er der stadig større fokus på trafiksikkerhed. En af
nøglerne til færre ulykker og at redde menneskeliv er at sikre, at
alkoholpåvirkede personer ikke sætter sig bag rattet. Det er
ganske enkelt.
Traffilog tilbyder nu alkolås, som tilbehør til alle vores løsninger
der forebygger skader på mennesker såvel som køretøjer
forårsaget af alkoholpåvirket kørsel. Udover den ultimative
signalværdi får du:



Mulighed for at vælge mellem en fastmonteret løsning
eller trådløst alkometer




Tre års fuld garanti på lås og adgang til teknisk support
Mulighed for at gemme data og lade dem indgå i
ugentlige og månedlige rapporter

Unik funktion skaber nødvendig fleksibilitet
”Alkolås” er fuldt integrerbar til flådestyrings- og chafførprofilværktøjet. Det betyder, at du får en unik fleksibilitet, hvor
kørselslederen både kan frigøre køretøjet til kørsel, hvis
chaufføren har forlagt sit mundstykke, ligesom kørselslederen kan
forlange et ekstra blæs, hvis en passager har indrapporteret
mistanke om en spirituspåvirket chauffør. Det er helt unikt og en
funktion, som vi er blevet inspireret til at udvikle på baggrund af
jeres feedback og behov for at kunne reagere på alle situationer.
Alle hændelser omkring ”Alkolås” bliver straks sendt som alarm til
rette sted og indgår i alle rapporter.

BUS? NU BEHØVER DU KUN STOPPE HOS TRAFFILOG
Forestil dig, at du selv kan se, alt hvad der foregår i dine busser i hele byen, ja i hele verden. Hvem der
kører, og kører de som de skal? Er passagerne i sikkerhed og hvor mange er der ombord? Kører bussen
til tiden?
Og forestil dig, at den vigtigste realtime information bliver samlet op og leveret videre til passagerne
i en praktisk app og til skilte ved stoppesteder. For ikke at tale om en betalingsløsning til at runde hele
scenariet af med. Traffilog har nu det hele i én løsning, så du kun skal stoppe et sted, hvis du vil give
dig selv de bedste forudsætninger for at drive en sund og værdsat forretning.

Er du interesseret i at høre mere om de nye initiativer eller løsninger fra Traffilog, kontakt venligst
International Key Account Manager, Charlotte Schönemann-Paul på +45 6190 9010 eller via mail:
charlotte.schonemann@traffilog.dk

