SIRIUS BAS PRODUKTARK

Intelligent flottstyrning
med Sirius Bas
Öka vinsten med Sirius

Med precisa 24/7 GPS-data från alla fordon i din flotta får du
med Sirius ett unikt verktyg, som kan öka din vinst samtidigt
som det underlättar administrationen på en rad olika områden.
Allting är kopplat samman med ett stabilt system som gör
det enkelt att skapa en överblick på flottan via en dator
eller smartphone. Samtidigt säkrar systemet att åtkomst
till användbar data för fakturering och annan dokumentation
blir så enkel som några få klick med musen.

ALLA DESSA FÖRDELAR FÅR DU:
Få en överblick och insikt i, hur din flotta
används

> Se var dina fordon befinner sig just nu och skicka närmaste
fordon till en uppgift, eller ge dina kunder en beräknad tid
för när din medarbetare ankommer.
> Återuppspela körda turer och optimera din framtida
planering
> Se när och hur mycket varje enskilt fordon har kört.
> Se uppehållstider hos kunder för användning vid
fakturering.
> Se om du utnyttjar dina fordon optimalt.
> Hitta dina fordon snabbt, vid tillfälle av stöld. Fordon
kan spåras i hela EU + Norge.

het
Ökad trygg
ställda
för dina an

> Dra rapporter på körda turer, uppehållstider och -platser, för
enkel och precis fakturering.
> Upprätta zoner och dra rapporter för alla fordon som har
kört till zonen och uppehållit sig där i en given period, för
enkel fakturering vid större uppdrag med många fordon till
samma uppdrag.
> Sätt kännare på kranar, dörrar och annat som gör det lätt att
dokumentera användningen av utrustning eller tidpunkt för
leverans.
> Använd Sirius till att dokumentera hastighet, leveranstidpunkt, ankomst, tidsförbrukning och annat i förbindelse
med kundärenden.

Upplev ökad självdisciplin bland dina
medarbetare bakom ratten

> Se en avsevärd minskning av antalet omvägar bland
medarbetare.
> Upplev en större medvetenhet omkring hastighet och
tomgång.
> Upplev en större medvetenhet omkring upprätthållande
av överenskommelser

Få en stabil och framtidssäkrad lösning

> Efter installation kan all utrustning fjärruppdateras.
> Sirius har en uppetid på 99 %.
> Abonnemanget innehåller en fast pris på datatrafik oavsett
var din flotta kör.
> Sirius kan uppgraderas till att ge dig insikt i körstil och därigenom säkra ytterligare bränslebesparingar.

Upprätta zoner och dra data på fordonens
färd och uppehåll för användning vid
fakturering.

Skicka närmaste fordon till uppgiften,
eller använd systemet till att informera
kunderna om förväntad ankomsttid.

2014.08

All data från fordonen presenteras lätt och
överskådligt, vilket underlättar fakturering
och dokumentation.

Få enkel åtkomst till data som underlättar
administrationen
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