
HVORFOR VÆLGE 
WEBFLEET 
SOLUTIONS?
•   Europas førende udbyder af 

fl ådestyringsløsninger

•   50.000+ kunder i 60+ lande

•   Forbedrer køretøjernes ydelse, 
sparer brændstof og støtter 
chau� ørerne

•   Højeste niveau af datasikkerhed 
(ISO 27001-certifi ceret)

•   Opfylder GDPR

•   Branchens største udvalg 
af integrerede apps 
til en brugertilpasset 
virksomhedsprocess

ASSET TRACKING 
AF TRAILERE
OVERVÅG ALLE DINE AKTIVER OG 
KØRETØJER FRA ÉT INTERFACE

Kontakt os:
+45 35 25 68 29
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OVERVÅG HELE DIN DRIFT
WEBFLEET viser positionen og statussen for alle 
dine trailere og lastbiler på et enkelt interface. 

FÅ ADGANG TIL EN TYDELIG KORTVISNING
Det detaljerede kort gør det let at se, præcis hvor 
dine trailere befi nder sig på eller uden for grunden.

HOLD DIG OPDATERET
WEBFLEET giver dig besked, når status for en 
trailer ændres, f.eks. hvis den forlader et defi neret 
område, eller hvis der registreres ikke-planlagte 
bevægelser. 

SE, HVORDAN DINE AKTIVER BLIVER 
BRUGT
Rapporter om dine traileres positioner, ture og 
meget mere, hvilket hjælper med bogføring af 
aktiver eller fakturering til lejefi rmaer. 

PLANLÆG OG ADMINISTRER 
VEDLIGEHOLDELSE
Indstil meddelelser baseret på kilometertæller, 
driftstider eller tid siden sidste vedligeholdelse. 

KOBL DINE AKTIVER OG KØRETØJER 
SAMMEN1

Du kan nemt identifi cere, hvilke trailere og lastbiler, 
der er koblet sammen.

1 Tilgængelig i 4. kvartal 2019.
2 Tilgængelig over en periode på maks. 90 dage.

SÅDAN
FUNGERER DET

HARDWARE
LØSNINGER

SÅDAN SPORER DU 
BÅDE LASTBILER OG 
TRAILERE

ASSET TRACKING-
ENHEDEN LINK 340

Hvis et af dine trailere er koblet til en af dine 
lastbiler, og begge er udstyret med en LINK-
sporingsenhed, vil WEBFLEET automatisk 
registrere, at de er koblet sammen, og vil vise 
dem sammen i dit interface.

Den vandtætte asset tracking-enhed LINK 340 
IP67 kan kombineres med WEBFLEET Asset 
Tracking og give dig alt, hvad du har brug for, 
for at bevare kontrollen.  

Hvis strømmen kobles fra din trailer, kan du 
stadig spore den en gang om dagen ved hjælp 
af LINK 340-batteriet.2

WEBFLEET HJÆLPER 
DIG MED AT:

Overvåge og kontrollere dine 
traileres bevægelser til hver en tid

Reducere arbejdsbyrden og 
automatisere fl ere opgaver

Bibeholde dine traileres værdi og 
gøre vedligeholdelsen enklere


