Traffilog, som er ledende innenfor telematikløsninger,
annonserer eksklusiv distribusjonsavtale med Idrive.
Traffilog, som er ledende innenfor telematikk, og Idrive, som er en ledende leverandør av kameraopptak av
hendelser i kjøretøy, er slått seg sammen om å skape en løsning uten sidestykke. Løsningen kombinerer
Traffilogs sjåførprofil og erfaringer med trafikksikkerhet med den mobile hendelsesregistrering fra Idrive. Det
betyr en løsning, som i enda høyere grad hjelper å forebygge ulykker. Dette gir innblikk i de ulykker som er
skjedd og på den måten kan dette brukes til videre læring slik at ulykker kan unngås og tas med til
etteruddannelse. Alt dette er nødvendige for å styrke sikkerheten.

I USA har det i mange år vært brukt fast montert kameraer i næringskjøretøy for å dokumentere ved ulykker
og til etterutdannelse av sjåfører.
Litt fakta fra USA:
5.5 millioner trafikkulykker - 2009 (NHTSA)
2.217 millioner trafikkrelaterte personskader - 2009 (NHTSA)
33,808 trafikkrelaterte dødsfall - 2009 (NHTSA)
Bruk av Idrive X2 reduserer antall sikkerhetshendelser opp til 52,2%
(FMCSA)
Idrive har størst vekst innen kameravirksomhet i USA, og de har utpekt Traffilog som deres distributør i
Norden, England og de tysktalende lande.
Med et omfattende utvalg av kamera, og fullt integrasjon til Traffilogs løsninger, kommer Traffilog med dette
eksklusive partnerskap enda tettere på visjonen om Single Vehicle Architecture. Etterhvert som flere og flere
teknologier blir tilføyet kjøretøyene, er det viktig å ha en sentral kontrollenhet, som kan integrere disse
systemer. Traffilogs hardware enhet har alle de tilslutnings- og utvidelsesmuligheter som skal til for å kunne
imøtekomme fremtidens behov, og de har allerede inngått en rekke partnerskap med ledende teknologiske
leverandører.

Kombinert med Traffilogs enheter byr produktet også på ytterligere innovasjon med valgfrie metode til
sjåføridentifikasjon, som er koblet til kameraet, for fort å kunne identifisere sjåfører i forbindelse med en
hendelse. Det er også mulig med avrapportering uten å involvere de sikkerhetsansvarlige og mulighet for
individuelle DriveScore®-sikkerhetsvurderinger av sjåfører. Har man valgt Traffilog enheten med 3G/ 4Gmodul gir det mulighet for andre spennende nye tjenester som kun blir tilbudt med den nye iDrive X2.

For mer informasjon, kontakt vennligst Karsten Hjorth: +45 6025 9090
e-mail kwh@traffilog.dk
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