
Hvad er fl ådestyringsløsninger,
og hvad kan de gøre for jeres virksomhed?

VEJLEDNING TIL
FLÅDESTYRINGS-
LØSNINGER



I dag kører virksomheder på data. Den 

information, jeres virksomhed har adgang 

til, er et af jeres vigtigste aktiver. Bruges 

data korrekt, kan de hjælpe jer med at 

reducere jeres omkostninger, forbedre jeres 

arbejdsprocesser og øge kundebasen. 

En af de vigtigste datakilder er jeres 

køretøjer. Position, brændsel, antal 

kørte kilometer, køreadfærd – hver dag 

genereres en stor mængde potentielle data 

af jeres flådes aktiviteter. 

Men hvordan kan i sikre, at i udnytter 

disse data mest effektivt? Det er 

her, flådestyringsløsninger drevet af 

køretøjstelematik bliver afgørende. 

Og en flådestyringsløsning af høj kvalitet 

giver jer adgang til, og kontrol over 

jeres køretøjsdata, plus de værktøjer og 

funktioner, i skal bruge for at udnytte disse 

effektivt. De kan optimere hvert eneste trin 

i jeres drift – lige fra planlægning af den 

daglige tidsplan til kommunikation med 

jeres kørende team. 

Overvejer i, om en Telematik-løsning egner 

sig til jeres drift? Så kan denne vejledning 

være en hjælp. Den besvarer de store 

spørgsmål, I måtte have, f.eks. hvordan det 

fungerer, og hvordan det kan hjælpe jer.  

LØSNINGER TIL EN  
DATADREVET VERDEN



TELEMATIK

Kombinationen af hardware og software, som 

forbinder en genstand (som f.eks. en bil) til internettet 

og gør det muligt at følge denne på afstand. Dette 

muliggør anvendelse af data relateret til denne, f.eks. 

tilbagelagt rute, hastighed, acceleration osv. 

FLÅDESTYRING

“Flåde” henviser til jeres virksomheds biler, varevogne 

eller lastbiler kørt af jeres chauffører. Derfor henviser 

“flådestyring” til, at man har opsyn med driften og 

vedligeholdelsen af disse køretøjer, så man sikrer, 

at de anvendes korrekt, kører på de rette ruter og 

serviceres rigtigt. Det holder også de relaterede 

omkostninger under kontrol og sikrer, at ethvert 

relateret lovkrav imødekommes. 

GPS-MODTAGER

Enheden er monteret i et køretøj og beregner 

køretøjets nøjagtige position ved hjælp af 

Globalt positioneringssystem (GPS) eller et andet 

satellitnetværk. Når GPS-modtageren er forbundet 

til internettet, kan den videresende køretøjets 

koordinater til et centralt system. Dette gør det så 

muligt at vise køretøjets position og holde opsyn via 

en skærm. 

SPORINGSENHED I KØRETØJET

Enheden gør det muligt at registrere alle relevante 

data relateret til køretøjet og chaufføren. For 

eksempel kan både køretøjets position, kørehastighed 

og motortænding måles, registreres og gemmes 

centralt gennem dette system.

Som alle andre fagområder har flådestyring sin egen terminologi. Det 
kan være lidt forvirrende for nytilkomne. Før vi går videre, vil vi derfor 
forklare betydningen af de vigtigste begreber.

NØGLEBEGREBER 
forklaret 



DRIVER TERMINAL

Enheden er indbygget i køretøjet og understøtter 

kommunikation mellem chaufføren og jeres kontor. 

Den viser information om f.eks. hurtigste rute eller 

kommende køreplan og kan ligeledes give tip og 

instruktioner til føreren. Den er placeret i en holder på 

instrumentbrættet.

NAVIGATION

Systemet er skræddersyet til køretøjet og viser 

føreren den hurtigste rute til destinationen. GPS-

modtageren sikrer, at navigationssystemet kender 

førerens position, så det kan beregne og foreslå den 

bedst mulige rute. Nogle navigationssystemer er i 

stand til at spore trafikinformation i realtid. I dette 

tilfælde kan systemet give råd om alternative ruter for 

at undgå lukkede veje, kødannelse og forsinkelser. 

SPORING OG RUTETEGNING

I kan følge et køretøj. Rutetegning beskriver 

gengivelsen af den rute, som køretøjet har fulgt. 

Sporing beskriver selve køretøjets position, altså hvor 

er køretøjet nu? 



SPORING AF KØRETØJETS POSITION

Enheden, der er monteret i køretøjet, sender 

koordinaterne tilbage til softwaresystemet på jeres 

kontor. Dette vises derefter tydeligt på et kort på jeres 

skærm, så i kan se, hvor jeres køretøjer er og spore 

deres status. 

KOMMUNIKATION MED JERES TEAM

Hvis i har opdateringer, nye instruktioner eller 

ændringer i planen, kan i sende disse beskeder direkte 

til jeres chauffør gennem Driver Terminal. Enheden 

kan vise beskeder fra jeres administrationskontor 

på skærmen. I nogle tilfælde kan den også sige dem 

højt. Chaufføren kan uden at skulle stoppe eller bruge 

telefonen modtage jeres nye ordrer, instruktioner og 

opdateringer og navigere til en ny destination med et 

enkelt klik. 

OVERVÅGNING AF KØREADFÆRD

I kan både se, hvor jeres chauffører er, og hvordan de 

kører. Hastighed, acceleration, bremsehastighed og 

andre vigtige elementer kan tydeligt følges, så i kan 

se, om jeres køretøjer bruges sikkert og økonomisk. I 

kan også tjekke, om jeres førere bruger jeres køretøjer 

til personlige ture. 

Nu, hvor vi har set på nøglebegreberne, har vi en grundlæggende forståelse for, 
hvad flådestyringsløsninger gør. For at gøre det tydeligere kan vi se på, hvordan 
telematik kan være en hjælp for jer i jeres daglige arbejde. 

FLÅDESTYRING 
I PrakSIS 



BETJENING AF KUNDER

Hvis jeres flåde skal levere et produkt eller en service, 

vil en flådestyringsløsning hjælpe jer til at indstille 

mere præcise forventede ankomsttidspunkter. 

Det kan også indstilles til at sende en automatisk 

besked til jeres kunde i tilfælde af forsinkelse med et 

opdateret forventet ankomsttidspunkt.

CHAUFFØREN PÅ RETTE KURS

Driver Terminal-enheden kan indstilles til at give 

chaufføren råd om bedre kørsel eller alternative 

ruter for at undgå forsinkelser. Terminalen kan også 

give chaufføren besked om hastighedsgrænser og 

fotofælders position.

REGISTRERING AF ARBEJDSTID

Uanset om i har brug for at registrere jeres 

chaufførers arbejdstider til lønsedlen eller for at være 

i overensstemmelse med EU-lovgivningen, er nogle 

køretøjstelematik-systemer i stand til at gøre dette 

automatisk.  

STRATEGI OG FORBEDRING

Dashboardet i en flådestyringsløsning vil give jer 

indsigt i, hvordan jeres flåde bliver brugt. Information 

om alle jeres føreres tidligere ture er tydeligt 

tilgængelige til analyse, herunder brændstofforbrug, 

ruter, stop m.m. Disse rapporter giver jer, hvad i skal 

bruge for at kunne lægge en strategi, planlægge og 

foretage forbedringer mere effektivt.  

AUTOMATISERING AF 
ADMINISTRATIONSOPGAVER

Jeres flådestyringsløsning kan også bruges af 

andre afdelinger i jeres virksomhed. Hvis f.eks. 

den tid, jeres team bruger med kunder, afgør, hvor 

meget I tager for jobbet, kan jeres system forenkle 

processen ved at oprette og udsende fakturaer for 

jer. Information om start- og sluttider kan downloades 

fra jeres sporingsenhed i køretøjet til jeres 

administrationssystem.



ØGET EFFEKTIVITET

Med så meget relevant, opdateret information lige ved 

hånden kan i planlægge effektivt og hurtigt justere, 

når uventede begivenheder påvirker planen.

ØGET PRODUKTIVITET

Med præcis trafikinformation i realtid kan i fastholde 

jeres chauffører på de hurtigste ruter og sørge for, at i 

får planlagt flest mulige job.

ØGET SIKKERHED

I har indsigten til helt at udelukke usikker køreadfærd, 

der kan skade jeres virksomheds omdømme og 

beskadige jeres køretøjer. 

REDUCEREDE OMKOSTNINGER

Ved at opmuntre til mere brændstofbesparende 

kørsel kan i skære ned på jeres løbende omkostninger, 

mens vedligeholdelsesmeddelelser er medvirkende til, 

at i undgår dyre reparationer.  

Telematik er ikke bare godt nyt for flådeledere. Det er også godt for 
jeres chauffører, jeres administrationsmedarbejdere og alle andre, der er 
involverede i jeres flådedrift. Her er nogle af de vigtigste fordele. 

FLERE  
forDele



FORBEDRET KOMMUNIKATION 

Driver Terminal sørger for, at jeres chauffører får klar 

og præcis besked. 

ØGET KUNDETILFREDSHED

Jeres kunder vil sætte pris på at være velinformeret 

om ændringer i køreplanen, så de ikke spilder tid på 

at vente forgæves. 

NEDSAT STRESS BLANDT 
CHAUFFØRER

Med den bedste rute vist på chaufførernes Driver 

Terminal og rettidige trafikopdateringer vises de 

let hen til destinationen. Desuden behøver de ikke 

besvare opkald fra kontoret, mens de kører, takket 

være Driver Terminal.  

MERE ENKEL ADMINISTRATION

Flådestyringsløsninger kan frigøre jer og jeres 

chauffører for meget administrativt besvær – alt fra at 

afregne medarbejderne til at fakturere kunderne og 

overholde lovgivningen.
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BEREGN BESPARELSERNE, HVIS I SKAL OPSTILLE EN CASE
Hvis i skal have grønt lys fra jeres bestyrelse eller anden afdeling, før i indfører en løsning, er det godt af 

have tallene til at bakke jer op. Med vores Webfleet Solutions-besparelsesberegner kan I nemt beregne 

besparelsen på flådeomkostninger, hvilket kan være en hjælp, når man opbygger en case. 

FIND DEN RIGTIGE LØSNING
Nu er i inde i fagsnakken, og det er tid til at browse og finde den rigtige løsning til jeres behov. Vores 

tjekliste er et godt sted at begynde: Sådan vælger i det rigtige Telematik-system. Den er udviklet til 

at hjælpe jer med at sammenligne forskellige leverandører og få den support, i har brug for internt i 

virksomheden for at integrere systemet.

TAL MED JERES TEAM
Det er ikke unormalt, at chauffører kan være lidt usikre, når virksomheden introducerer en 

flådestyringsløsning. Nogle gange kan de føle, at deres privatliv og frihed tages fra dem, og 

at hver eneste bevægelse bliver overvåget. Men som vi gør rede for i denne vejledning, er 

flådestyringsløsninger ekstremt gavnlige for professionelle chauffører. Før i integrerer jeres løsning, skal 

i sørge for at tage jer tid til at vise dem, hvordan deres arbejde vil blive mindre stresset, mere enkelt og 

mere behageligt med Telematik. 

Med al denne information i mente, kunne i så tænke jer at indføre en flådestyringsløsning 
i jeres virksomhed? Hvis det er tilfældet, så er de næste skridt følgende: 

DE 
NÆSte trIN 

https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/savings-calculator/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/knowledge-centre/downloads/business-value/selecting-a-telematics-system/

