SIRIUS PLUS PRODUKTARK

Få en bedre og grønnere
bedriftsøkonomi med Sirius Plus
Sirius er et unikt verktøy som gjør det enkelt å forbedre drifts
effektiviten og å følge opp sjåføren gjennom grafiske og lett
forståelige rapporter.
Sirius sikrer at din bedrift får den beste starten med bruk av
systemet via kompetent rådgivning og undervisning. Råd
givning, opplæring og datakostnader er selvfølgelig inkludert
i driftsabonnement. Med Sirius får din bedrift mer enn bare
intelligent vognpark.

Økt trafikksikkerhet og færre skader

Bråbremsing, kraftig akselerasjon eller skarpe svinger registreres
øyeblikkelig og kommuniseres til sjåføren og selskapet. Dette
forbedrer dine sjåførers kjøreatferd etterhvert og gir dermed
bedre lønnsomhet og reduserer risikoen for ulykker ute på veien.
Kostnader i forbindelse med skader vil alltid innebære mer enn
de direkte utgiftene ved skaden. Det er alltid noen indirekte
kostnader som er vanskelige å beregne, men som kan ha stor
innvirkning på både din bedrift og dine medarbeidere.

Bedre driftsøkonomi

Med Sirius vil selskapets sjåfører redusere drivstofforbruket
med mellom 5 og 20%. Samtidig vil det bli mindre slitasje på
bremser, dekk, clutch og mekaniske deler, slik at bilen får
en utvidet levetid, og servicekostnadene blir redusert.

Økonomisk avkastning på forsikring

En roligere kjørestil som resulterer i et tryggere liv og fornøyde
medarbeidere. Skader kan forebygges, og dermed kan man
minimere egenandelskostnader.

Lavere miljøbelastning

Lavere drivstofforbruk betyr mindre CO2-utslipp. Noen miljø
regnskaper viser at enkelte kjøretøyer kan redusere CO2-
utslippene med opptil 7,5 tonn per år. Sirius skaper kort sagt
grønn kjøreglede.

Du kan oppnå flere fordeler

> Mer økonomisk drivstofforbruk
> Redusert miljøpåvirkning
> Mindre skader
> Ledelsesverktøy til veiledning for sjåførene
> Tyverisikring og tilgang til sertifisert vaktsentral
> Dokumentasjon og sporing av stjålne biler (også i utlandet)

Sirius gir også

> Intelligent vognpark
> Kjørerapporter
> Sanntidsdata
> Gjenavspilling av kjørestil og hendelsesforløp
> Sirius web-modul for ledelse
> Oppsett av alarmer / varsling ved bestemte hendelser

Hvorvidt det er mulig å koble til bilens CANbus / motorens
datamaskin for å kunne vise en reduksjon av drivstofforbruk,
tomgangskjøring og andre mekaniske data, vil være avhengig
av kjøretøyets modell og kjøretøyets produksjonsår.

DMAS, den lille lysindikator (som også kalles passasjerkomfortmåler) har stor effekt. Den forteller den gjeldende sjåføren om
kjøringen hans/hennes er hensiktsmessig for økonomien, miljøet,
passasjerene og om det er en økt risiko for skader på kjøretøyet.
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