SIRIUS BASIS PRODUKTARK

Intelligent vognpark
med Sirius Basis
Styrk bunnlinjen med Sirius

Med Sirius får du et unikt verktøy som kan forbedre bunnlinjen
din med presise GPS-data døgnet rundt for alle dine kjøretøy. Dette hjelper deg å redusere administrasjon på en rekke
områder.
Alt er knyttet sammen i et stabilt system som gjør det lett og
enkelt å få en oversikt over vognparken på datamaskin eller
smarttelefon. Med et enkelt museklikk sørger systemet for
tilgang til nyttig informasjon for fakturering og annen dokumentasjon.

FORDELER DU FÅR:
Få overblikk over og innblikk i hvordan din
vognpark blir brukt

> Se hvor kjøretøyene er akkurat nå og send den nærmeste bilen til oppgaven eller gi kundene dine et estimat for
ankomsttider.
> Gjenavspill rutene og optimaliser fremtidig planlegging.
> Finn ut når og hvor mye hvert kjøretøy har kjørt.
> Se oppholdstider hos kunder til bruk i fakturering.
> Besørg at bilen blir behandlet skikkelig.
> Spor opp bilen raskt i tilfelle tyveri.
> Kjøretøyene kan spores i hele EU + Norge.

Få enkel tilgang til data som forenkler
administrasjon

> Trekk rapporter på reiste ruter, oppholdssted og tid for
enkel og nøyaktig fakturering.
> Opprett soner og trekk data for alle biler som er kjørt til og
har oppholdt seg i sonen i løpet av en gitt periode, og enkel
fakturering for større byggeprosjekter med mange biler.
> Monter sensorer på kraner, dører og alt annet som gjør det
enkelt å dokumentere bruk av dyrt utstyr eller leveringstidspunkt.
> Bruk Sirius for å påvise hastighet, tidspunkt for levering,
ankomst, tidsforbruk og i forbindelse med kundeklager.

Opplev internjustis og selvdisiplin blant dine
sjåfører

> Se en betydelig nedgang i mengde “utenom”-kjøring
blant ansatte.
> Økt bevissthet rundt fart og tomgang.
> Opplev en større bevissthet rundt overholdelse av avtaler.

Få en stabil og fremtidsrettet løsning

> Etter installasjonen blir alt utstyr oppdatert “over luften”.
> Sirius har en oppetid på 99%.
> Abonnementet inkluderer en fast pris på datatrafikk
uansett hvor flåten er i drift.
> Sirius kan oppgraderes til å gi deg innsikt i kjørestil og viser
veien til ytterligere drivstoffbesparelse.

Økt tryggh
et
for dine an
satte

Definer geografiske soner og trekk data
på alle dine kjøretøyers bevegelser og
oppholdssteder. Dette kan du bruke til
dokumentasjon og fakturering.

Disponer nærmeste kjøretøy til
oppdragene eller bruk systemet til
å informere kundene om forventet
ankomst.
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Dataene fra kjøretøyene vil bli
presentert på en oversiktlig måte
som gjør faktureringen lettere.
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