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SE DINE KØRETØJER PÅ ET KORT I REAL TIME

Se den nøjagtige placering, planlæg ruter, søg adresser og 

udregn distancer med bare få klik.

FIND NÆRMESTE MEDARBEJDER TIL EN OPGAVE

Det sparer tid, der køres færre kilometer og kunderne får en 

bedre service, når der kræves hurtig udrykning.

HÅNDTER OPGAVER OG KØRSEL I SAMME SYSTEM

Håndtér al opgavekommunikation i ét system og tildel opgaver 

direkte til nærmeste relevante medarbejder. 

SPAR BRÆNDSTOF

Mange kunder oplever en brændstofsbesparelse på 10-12% ved at 

optimere ruter, kørselsmønstre og -adfærd. 

FÅ OVERBLIK OVER OMKOSTNINGER

Fordel omkostninger imellem afdelinger baseret på brugen 
af de enkelte biler.

Få overblik med en alt-i-én flådestyringsløsning til biler, kørebøger og opgaver. Vi 
hjælper dig med at holde øje med dine mobile medarbejderes aktuelle lokation og 
køretøjernes driftstatus, så du kan styre din flåde proaktivt og reagere hurtigt 

“Fleet Completes kørselsrapporter 

er rigtig gode og præcise, og de 

giver det overblik, vi har brug for i 

dagligdagen. Deres anciennitet på 

markedet og referencer fra andre 

kommuner gjorde, at valget faldt på 

dem. 

Systemet er nemt at gå til, og 

funktionaliteten giver os præcis, hvad 

vi har behov for. Desuden havde vi 

mulighed for en testperiode med 35 

biler, hvilket gav os en god sikkerhed.” 

Olaf Christensen, Holbæk Kommune

Alt-i-én flådestyring 



Inkluderede moduler
MODULER   BASIC PROFESSIONEL ENTERPRISE

KØRETØJER
Se den nøjagtige placering af dine køretøjer på et kort i real time 
eller vælg datoer for at se, hvor de tidligere har været.

  
TURE & JOURNAL
Overvåg køretøjets placering og driften af motoren under turen, og 
få omfattende statistikker over turens detaljer.

  
RAPPORTER
Brug skræddersyede rapporter til at få overblik over udgifter, 
adresser eller kørselsmønstre og få omkostningerne under kontrol. 
Eksportér til PDF og Excel eller integrér direkte til ERP.

  

HÆNDELSER
Opsæt triggere og få besked omgående, hvis et køretøj bryder 
hastighedsgrænsen, forlader et bestemt arbejdsområde eller på 
anden måde kommer i konflikt med foruddefinerede hændelser.

  

OMRÅDER
Markér et område ved hjælp af geofencing og tilknyt en regel i 
hændelsesmodulet. Så kan du holde øje med køretøjer, der forlader 
eller kører ind i et bestemt område.

  

UDGIFTER
Holder styr på alle køretøjsudgifter og giver et detaljeret overblik 
over omkostninger elateret til din bilflåde.

 
PÅMINDELSER
Holder styr dine bilers servicetider og advarer dig om snarlig 
vedligeholdelse.

 
KUNDER
Importér alle dine kunder og se dem på et kort for mere effektiv 
ruteplanlægning. Se hvilke andre kunder der er i et område.

 
KPI
Opsæt Key Performance Indicators (KPI) for faktorer, der er 
afgørende for din succes; f.eks. gennemsnitligt brændstofforbrug 
eller antal kørte kilometer. Overskuelige diagrammer og statistikker 
vil vise dig, hvor optimering er nødvendig.

 

GREEN DRIVING
Overvåg og få indflydelse på chaufførernes kørselsadfærd. Det 
reducerer organisationens CO2-udledning og det sparer penge. 

 
KØREBOG
Professionel kørebogsløsning til små og store teams med behov for 
at administrere kørselsregnskab og godtgørelse

 
GODKENDELSESFLOW
Med et indbygget godkendelsesflow er det muligt for en 
enkelt administrator at håndtere kørebøger og godkende 
kørselsregnskaber for et ubegrænset antal brugere. 



PROJEKTER
Hold øje med projektomkostninger og tid brugt pr. projekt. Opsæt 
en adresseliste over igangværende projekter, log køretøjsruter, og 
tilknyt ture til et bestemt projekt.  



OPGAVESTYRING
Et komplet opgavestyringssystem til mobile arbejdsstyrker. Send 
opgaver direkte til medarbejdere fra kontoret og få øjeblikkelige 
opdateringer på opgavestatus. Fungerer på computere, tablets og 
smartphones.

Add-on

BOOKING & CHAUFFØR ID
Sæt en ID-scanner i dine køretøjer, lad chaufførerne registrere sig, 
og få dermed overblik over flådeudnyttelse og puljebilschauffører.

Add-on

API
Up-to-date API (Application Programming Interface) giver mulighed 
for nem integration og udveksling af data med eksterne systemer.

Add-on


