
trackit

Ennen luovutusta tavarat skannataan ja listaa 
verrataan lähetyslistaan. Hälytys annetaan, jos 
tavarat eivät kuulu kyseiseen toimitukseen. Tällä 
estetään väärät toimitukset asiakkaille. Tämä 
toiminto on käytettävissä myös kun lastataan 
ajoneuvoa. 

damagecontrol

Vahinkoseurannalla voidaan tarkastaa onko 
kuljettaja lastannut vahingoittuneita tavaroita tai 
onko rahti kärsinyt kuljetuksen aikana - vahingot 
voidaan myös dokumentoida ja kuvata tarvitta-
essa.

pickontour

Kuljettaja voi ottaa uuden kuljetuksen tai 
palautuksen matkan varrelta. Uuden tilauksen 
voi luoda paikan päällä käyttämällä älylaitetta/
lukijaa. Telematiikkajärjestelmä tekee tästä mer-
kinnän omaan toiminnanohjausjärjestelmään. 
Tällä estetään väärät tilaukset ja päällekkäiset 
toimitukset. 

palletcount

Lavalaskurin avulla voit kirjata luovutetut lavat ja 
palautetut lavat järjestelmään, josta lavatiedot 
voidaan yhdistää muihin logistiikkajärjestelmiin.
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SOPIMUS

LASKU

TUKI

TIETOKANTA

WEB PORTAALI

YHDISTÄ KAKSI YHDEKSI

1=
cargofleet Truck + Trailer -yhdistelmä luo synergiaetuja. Auton ja perä-
vaunun linkittäminen luo läpinäkyvän analyysin kuljetuksista. Tämän 
seurauksena on aina selvää, mikä auto on kytketty mihinkä perävaunuun 
kiinni. Yhdistetty analyysityökalu tuo selvästi esille järjestelmän edut 
kuljetusyritykselle.

CARGOFLEET TRUCK VAIHTOEHDOT

TRUCK

Telematiikkajärjestelmä kuljetuksiin ja logistiikkaan

 » Paikannus, ajoneuvotieto, kuljetustenhallinta

 » Laadunhallinta ja kuljetusten optimointi

 » Tekninen ja taloudellisuus analysointi

 » Tehokas ajoneuvokaluston seuranta ja hallinta



Järjestelmä ja laitteistovaatimukset:  cargofleet paketin kaikkien toimintojen käyttäminen edellyttää  TControl –
laitteiston ja ohjelmiston liittämistä järjestelmään

Ajoneuvon tekniset tiedot CAN 
BUS

Reaaliaikaiset ajoajat

Jäljellä olevat ajoajat 
päivä / viikko 

Digipiirturintiedot

Kuljettajankorttitiedot

Kuljetusten hallinta ja aikatau-
lutus

Kuljetuksen tiedot kuljettajalle

Reaaliaikainen kuljetuksentila- 
ja toimitustiedot

Alueellinen seuranta

Viestit kun saapuu / lähtee ennal-
ta määritellyiltä alueilta

Ajotapa palaute 

Auttaa taloudelliseen ja ympäris-
töystävälliseen ajotapaan

Kuljettaja-arvostelu

GPS/GLONASS –pai-
kannus

kansainvälinen 
GSM / GPRS tietolii-
kennekommunikaatio

Navigointi 

Kuorma-auto rajoitukset ja 
liikennetiedot

Saapumisajat

BASIC DRIVER PROJECT

PAKETIT TRUCK -PALVELULLLE 

Huippulaatua kuljetuksiin
Nopea, joustava ja ajallaan – Tätä asiakkaat odottavat Sinulta kuljetusyrityksenä. Idem 
telematics Cargofleet Truck –palvelun avulla täytät helposti vaatimukset. Lähetyksestä 
laskutukseen: Työnkulku on helpompaa ja selkeämpää sekä kustannustehokkaampaa.

cargofleet Truck mahdollistaa Sinulle selkeän yleiskuvan kuljetuksistasi:

 » Reaaliaikainen paikannus, seuranta

 » Toimituskuittaukset, aika- ja paikkamerkinnöin

 » Kuljetuksen ja työajan seuranta

 » Lastaus- ja purkausajan seuranta 

 » Ajotapa analyysit määriteltävin kriteerein

 » Tietoa ajoajoista ja ajopiirturintiedoista

Paikannus 
Paikannushistoria

Ajoneuvotieto
Ajotapa analyysit
Digipiirturitiedot
Ajoaika-arviot

Aluerajat

BASIC paketti

Kuljetustenhallinta
Navigointi

Ympäristöystävällinen 
ajotapaseuranta

BASIC paketti

Yksilölliset asiakaskoh-
taiset ratkaisut

+ +

EDUT CARGOFLEET TRUCK –
PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Sopivuus ja rajapinnat johtaviin logistiikka ja ERP ratkaisuihin. Järjestelmät liitettävissä toisiinsa helposti 
web-pohjaisella prosessilla.

 TEHOKKUUS

 » Tehokas kalustonkäyttö ja hallinta

 » Reaaliaikainen kuljetusten seuranta

 » Vähentää tyhjänä ajoja ja seisonta-aikoja

 » Kuljetustenhallinta: lähetys, toimitus ja laskutus

 » Pienempi polttoaineenkulutus, vähemmän kuluja 

kalustolle

        LAATU

 » Lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa kuljetuksen 

turvallisuutta

 » Helppo yhdistää muihin työjärjestelmiin

 » Täydellinen digitaalisen informaation ketju

 » Puolueeton tiedonkeruu ja tallennus

 » Virheiden ennaltaehkäisy kuljetusten aikana

    DOKUMENTOINTI

 » Päivittäinen raportointi aika- ja paikkatiedoin

 » Työajan ja kustannusten tallennus

 » Ajoajat ja lepoajat

 » Reitin edistyminen

 » Jatkuva ajotapa arviointi / parantaminen

          YHDISTÄÄ KAKSI YH-
DEKSI

 » Täydellinen kokonaisuus kalustotelematiikassa

 » Yksi portaali

 » Kaikki tarvittava tieto yhdessä tietokannassa

 » Sopimus, lasku, tuki, kaikki yhdestä paikasta

 » Yksi analyysi kuljetusyhdistelmästä

 » (kuorma-auto ja perävaunu)

Valinnaiset toiminnot

Laskelmat + Raportit

Reittianalyysi 


