SIRIUS PLUS PRODUKTARK

Få en bättre och grönare
driftsekonomi med Sirius Plus
Sirius är ett unikt ledningsverktyg, som gör det enkelt att
förbättra driftsekonomin och att följa upp på förarnas körstil
via grafiska och lättöverskådliga rapporter.
Sirius ser till att du får den bästa uppstarten i användning
av systemet, via kompetent rådgivning och undervisning.
Rådgivning, undervisning och utgifter för datatrafik är naturligtvis inkluderade i driftsabonnemanget. Med Sirius får din
verksamhet mer än bara intelligent flottstyrning.

Ökad trafiksäkerhet och färre skador

Plötslig inbromsning, kraftig acceleration eller hård kurvtagning, registreras ögonblickligen samt meddelas föraren och
verksamheten. Det förbättrar med tiden körstilen, säkrar en
bättre lönsamhet och minskar risken för olyckor på vägarna.
Kostnaden vid en skada omfattar alltid mer än bara den direkta
kostnaden för skadan – nämligen de indirekta kostnaderna.
Dessa är svåra att beräkna – men de kan ha enorm inverkan på
din verksamet och dina medarbetare.

Bättre driftsekonomi

Med Sirius kan verksamhetens förare reducera bränsleförbrukningen med mellan 5 och 20 %. Samtidigt minskar slitaget på
bromsar, däck, kopplingar och motordelar vilket ökar fordonets
livslängd och minskar serviceomkostnaderna.
Vid anslutning till fordonets CAN-bus/motordator är det –
beroende på fordons- och årsmodell – möjligt att se och arbeta
med minskning av bränsleförbrukning, tomgång m.m.

Ökad vinst på försäkringen

Lugnare körstil medför en säkrare vardag och nöjda medarbetare. Skador kan förebyggas och därmed reduceras självrisker
och egenbetalning av skador som är under självrisken.

Lägre miljöbelastning

Lägre bränsleförbrukning betyder mindre CO2-utsläpp. Beräkningar visar att ett enda fordon kan reducera CO2-utsläppet
med ända upp till 7,5 ton om året. Sirius skapar kort sagt grön
körglädje.

Du kan uppnå flera fördelar

> Mer ekonomisk bränsleförbrukning
> Mindre miljöbelastning
> Färre skador
> Ledningsverktyg till att vägleda dina förare
> Stöldsäkring och åtkomst till professionell larmcentral
> Dokumentation och spårning av stulna fordon
(även i utlandet).

Sirius ger också

> Intelligent flottstyrning
> Körrapporter
> Real time data
> Återuppspelning av körning och händelseförlopp
> Sirius lednings webmodul
> Uppsättning av larm på bestämda händelser
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Den lilla ljusindikatorn (DMAS) har stor effekt. Den talar löpande
om för föraren om körningen är lämplig i förhållande till ekonomi
och miljö samt risken för skador.
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