Synchronicer Flådestyring

Det komplette flådestyringssystem
Synchronicer Flådestyring er et komplet
styringssystem med bl.a. tracking, POD,
positionskort, leverancelister og GPS
navigation via GIS geokodning.
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Fuldstændigt overblik
Synchronicer Flådestyring giver det fulde overblik
over trækkere, hængere, medarbejdere og
leverancer, der er i spil. Det er slut med
forvirring på kontoret, da I altid har et
opdateret kort over, hvor alt og alle
befinder sig.
Dokumenteret beskedsystem
Kørselslederen og chauffører kan
skrive beskeder til hinanden.
Beskeden kan gå til en enkel
chauffør, grupper af chauffører
eller alle chauffører på én gang.
Således er kontor og chauffører i
løbende kontakt, samtidig med at al
kommunikation registreres og gemmes.
Beregning af ankomsttid hvert 5. minut
Synchronicer beregner den forventede
ankomst til leveringsstedet hvert 5. minut – eller
oftere ved behov. Det betyder, at disponenten hele
tiden er opdateret om den enkelte turs forløb, og
forsinkelser kan derfor imødegås og varsles til kunder
i god tid.

Elektronisk
registrering af
levering
Når chaufføren
gennemfører en
levering, gemmes GPS
positionen og tidspunktet.
Registreringerne kan med det
samme ses på kontoret, hvilket sikrer
dokumentation for levering, og fakturaen kan udskrives
lige efter. Dokumentationen kan også udvides med et
elektronisk signatur fra kunden.

Kunden kan følge sin egen leverance
Hvis det ønskes, kan kunden også selv følge
sin leverance på nettet. Det er god service, og
disponent/kørselsleder undgår at holde kunden
opdateret telefonisk. Energien kan i stedet bruges til
at sikre, at alt når frem til rette modtager i tide.

Navigation
I bilen guides chaufføren med navigation via den
korteste eller den hurtigste rute. Samtlige destinationer
bliver geokodet med GIS som standard og sikrer, at
chaufføren guides til den præcise lokation. Undervejs
registreres start og stop, så alt er dokumenteret.
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