Traffilog, som är ledande inom telematiklösningar,
annonserar exklusivt distributionsavtal med Idrive.
Traffilog, som är ledande inom telematik, och Idrive som är ledande leverantör av kamerainspelningar av
händelser i fordon, har slagit sig ihop för att skapa en enastående lösning. Lösningen kombinerar Traffilogs
förarprofil och erfarenheter med trafiksäkerhet, med den mobila eventinspelaren från Idrive. Det innebär en
lösning som i ännu högre grad hjälper till att förebygga olyckor samt ger inblick i de olyckor som har inträffat,
således att detta kan ge lärande så att olyckor kan undvikas och inarbetas i den utbildning som krävs för att
öka säkerheten.

I USA har det under många år använts fast monterade kameror i yrkesfordon, för att ha en dokumentation
vid olyckor samt för utbildning av förare
Lite fakta från USA:
5.5 miljoner trafikolyckor - 2009 (NHTSA)
2.217 miljoner trafikrelaterade personskador - 2009 (NHTSA)
33,808 trafikrelaterade dödsfall - 2009 (NHTSA)
Användning av Idrive X2 reducerar antalet av säkerhetshändelser
med ända upp till 52,2% (FMCSA)
Idrive är det snabbast växande kameraföretaget i USA, och de har utsett Traffilog som sin distributör i
Skandinavien, England och de tysktalande länderna.
Med ett omfattande utbud av kameror, och full integration med Traffilogs lösningar, kommer Traffilog med
detta exklusiva partnerskap ännu närmare visionen om Single Vehicle Architecture. Efterhand som fler och
fler teknologier läggs till i fordonen, är det viktigt att ha en central styrenhet som kan integrera dessa
system. Traffilogs hårdvaruenhet har alla de tillslutnings- och utvidgningsmöjligheter som behövs för att
bemöta framtidens behov och de har redan ingått en rad av partnerskap med ledande teknologiska
leverantörer.

I stånd J7190 på Transport 2015 i Messecenter Herning, kommer Idrive att hålla världspremiär på Idrive X2,
som är en helt ny kompakt videoeventinspelare, som kommer med en teknologi som inte tidigare har varit
tillgänglig.
Kombinerad med Traffilogs enheter ger produkten ytterligare innovation, med
valfri metod för föraridentifiering som är ansluten till kameran, för att snabbt
identifiera föraren i samband med en händelse, rapportering utan involvering
av den säkerhetsansvariga samt möjlighet för individuell DriveScore®säkerhetsvärdering av förare. Har man valt Traffilog enheten med 3G / 4Gmodulen ger det möjlighet till andra nya spännande tjänster som endast
erbjuds med den nya iDrive X2.

Upplev det nya IDrive X2 och Traffilog på Transport 2015 i Messecenter Herning
från den 19. till 22. mars.

För mer information, vänligen kontakta Karsten Hjorth: +45 6025 9090
e-mejl kwh@traffilog.dk eller besök stånd J7190 på Transport 2015.
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