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Transport & Logistik 
Transport løsninger fra MiX Telematics 

 
MiX Telematics designer pålidelige løsninger til transport-og logistikbranchen, som sikrer positive resultater 
for virksomheden. MiX Telematics tror på mobil effektivitet og bestræber sig på at forenkle de daglige 
systemer for kunderne med et altomfattende program.  
 
MiX Telematics fører en bred vifte af produkter, der hjælper transport-og logistikbranchen med at forbedre 
serviceniveauet, sikring af køretøjer og chauffører, forbedre kommunikation med kunderne, bedre 
brændstoføkonomi, lavere omkostninger til vedligeholdelse, overholdelse af lovgivningen, øget udnyttelse 
af aktiver, samt reducere CO2 udledning.  
 

Forbedret kunde service 

Kundeservice er et yderst 

vigtigt aspekt af erhvervslivet 

for enhver virksomhed. MiX 

Telematics kunder inden for 

transport-og logistikbranchen er i stand til sikkert 

at udveksle vitale oplysninger live med deres 

chauffører, modtage den nødvendige 

dokumentation for serviceniveau over for deres 

kunder, optimere udnyttelse af flåden og 

forbedre ruteplanlægningen. Med sådan en 

forenklet løsning til branchen, vil vores kunder 

automatisk undgå mange af de dagligdags 

gøremål, som et andet system uden denne 

ubesværede funktionalitet normalt ville give 

dem.   

Kommunikation med køretøj 

Hvis din virksomhed er på udkig efter 

en løsning, der nemt kan integrere 

og kommunikere med dine andre 

systemer, så er dette løsningen for jer. Med MiX 

Telematics mulighed for kommunikation med 
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køretøjet, vil systemet levere varen efter dit 

behov for at kommunikere med dine chauffører 

på en omkostningseffektiv måde. Vi tilbyder 

mulighed for at sende beskeder gratis - tekst, 

standarder og job -beskeder (og status-

opdateringer) mellem kontor og chauffør for at 

minimere omkostningerne til kommunikation. 

Forbedret køreadfærd 

Dårlige kørevaner er usikre, 

unødvendige og kan forårsage tab 

af menneskeliv. Dårlig kørsel kan i 

sidste ende også koster din 

virksomhed penge. Sammen med 

en on-board computer og display system (valgfrit) 

i førerhuset, kan MiX Telematics give din 

virksomhed live oplysninger vedrørende 

kørestilen i dine køretøjer. De data bliver 

øjeblikkeligt overført fra dit køretøj direkte til en 

af vores sikre datacentre, så ledelsesrapporter 

indeholde objektiv information. Chauffører kan 

også blive advaret om deres fejltagelser ved 

hjælp af en buzzer i bilen eller en skærm som 

RIBAS (tilbehør) 

Sporing af køretøjer 

Nogle gange er det 

nødvendigt at kende både 

den nøjagtige placering og 

status for dine køretøjer. Med en løsning fra MiX 

Telematics, er vores kunder i stand til at gøre 

netop dette ved hjælp af en smartphone eller via 

en sikker webportal. Du kan lokalisere dit køretøj 

på gade-niveau eller satellitkort, der opdaterer 

når dine køretøjer bevæger sig. Status-

opdateringer af begivenheder, der opstår i 

køretøjet, vil også blive offentliggjort. 

Brændstof økonomi 

Med denne spændende 

løsning fra MiX Telematics, har 

transport og logistik kunder 

opnået en gennemsnitlig 

besparelse i brændstofforbrug på op til 15%. 

Vores systemer giver dig mulighed for at 

overvåge brændstofforbruget for hver af dine 

køretøjer enkeltvis, og i forlængelse brændstof 

effektivitet af hele din flåde, hvilket giver dig et 

øjeblikkeligt investeringsafkast. 

Rute planlægning 

  Ruteplanlægning er en af de 

vigtigste opgaver for 

transport- og logistik-

branchen. Med et system fra 

MiX Telematics, har kunderne mulighed for at 

forbedre deres ruteplanlægning og udnyttelse af 

flåden, ved at bruge de data, der sendes af 

systemet og integrere med specialiserede 3. parts 

routing applikationer. 

Hvis din virksomhed har brug for at forbedre på 
en eller flere af disse områder, så kontakt os i dag 
for tilbud tilpasset lige netop din virksomhed. 
 

 
 


