
1

Gør dine data til 
fremragende drift
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Gør dine data til din konkurrencemæssige fordel
Telematik er et eksempel på, hvordan Big Data 
eller IoT, kan hjælpe dig i din dagligdag. Det er 
helt afgørende inden for transportbranchen, at du 
modtager den korrekte information, når du har 
brug for den, at du kan identificere de korrekte 
indikatorer, så du kan spare på omkostningerne, og 
at du kan spore og dele oplysninger med partnere 
og kunder. For at være herre over enhver detalje i 
din virksomhed, er du nødt til at være herre over 
dine data. 

Telematik indsamler alle dine data og omdanner 
dem til rentabel information. Du får de driftsmæs-
sige oplysninger, der kan gøre en forskel. 

Du overvåger dine aktiviteter: Du ved altid, hvad 
der sker i marken, du drager fordel af effektiv 
ekspedering af køretøjer og chauffører, og du kan 
spore alle transportaktiviteter. 

Du yder en bedre kundeservice: Du deler nemt 
informationsstrømme med kunder eller partnere.
Du kan besvare deres forespørgsler i realtid, og du 
kan opdatere dem om status på deres forsendelse.

Du forbedrer din rentabilitet: Du får mere indsigt 
i din virksomhed, forbedrer dine driftsomkostnin-
ger, undgår tomme kilometer eller forkert brug af 
køretøjer, og du kan finde og reducere ventetider. 
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Nemt for alle
Co-Driver-softwarepakke gør dine transport-
aktiviteter nemmere fra A til Å. Du får alle dine 
køretøjer, chauffører og aktiver i én løsning. Co-Driv-
er er en hjælp i beslutningsprocessen, det er et 

vindue til aktiviteterne i marken, et analyseværktøj 
eller oven i købet en træningsmulighed for dine 
chauffører. Det gør bare dagen nemmere for alle! 

JEG LEDER MINE TEAMS I MARKEN

 JEG FORUDSER

JEG OVERVÅGER MINE AKTIVITETER 

• Jeg planlægger mine ruter
• Jeg sender missioner/ordrer 

til den rigtige chauffør
• Jeg forhandler de rigtige priser

• Jeg ser mine køretøjer og mit udstyr i realtid
• Jeg analyserer mine aktiviteter helt ned i 

detaljen
• Jeg følger op på mine missioners fremskridt, 

og jeg kan tilpasse dem i løbet af dagen 

• Jeg kommunikerer med mine chauffører til enhver tid
• Jeg følger op på deres køretider 
• Jeg modtager detaljerede rapporter om deres              

aktiviteter
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JEG FORBEDRER MIN PRODUKTIVITET

JEG GØR MINE ADMINISTRATIVE OPGAVER NEMMERE

JEG GØR DAGEN NEMMERE FOR MINE CHAUFFØRER 

JEG SØRGER FOR MINE KUNDER 

• Jeg downloader automatisk fartskriverens data med fjernstyring
• Jeg forbereder lønbetalingsdata, og jeg automatiserer 

chaufførens udgiftsberegning 

• Jeg kan se detaljerne om mine missioner 
• Jeg følger op på mine køretider og mine resultater 

ift. energiøkonomisk kørsel
• Jeg kommunikerer med min virksomhed i realtid
• Jeg har et moderne navigationssystem 

• Jeg reducerer mit brændstofforbrug med energiøkonomisk kørsel
• Jeg ser og reducerer antallet af tomme kilometer og lange ventetider
• Jeg analyserer køretøjernes brugstilstand
• Jeg undgår ekstra kilometer, ekstra timer eller brugen af motorveje

• Jeg kommunikerer leveringstid og forudser forsinkelser 
• Jeg tilpasser mine ture til deres behov i løbet af dagen 
• Jeg tilbyder leveringsbevis, temperatur- og aktivitetsrapporter 



Vælg de tjenester, du har brug for

Lokalisering • Lokaliser præcist mine køretøjer, når jeg vil 
• Analyser rutehistorik
• Modtag notifikation, når køretøjer kører ind eller ud af en foruddefineret 
zone (geofencing)
• Modtag trafikinformation i realtid på kortet

• Analysér og forbedr køreadfærden blandt mine chauffører
• Motivér dem med information om deres kørselsresultater
• Modtag information om brændstofforbrug direkte fra canbus
• Administrer og reducer mit brændstofforbrug

Energiøkonomisk 
kørsel

• Bliv informeret før en rejse, når et køretøj er beskadiget eller skal repareres
• Hav altid adgang til køretøjets statusinformation 

Checkliste

Kvalificerede 
aktiviteter

• Følg op på chaufførernes opgaver i realtid
• Indhent og analysér information, der er tilpasset dine behov
• Hold styr på dine chaufførers køretid

Navigation • Optimer ruter med en navigationstjeneste, der omfatter køretøjets egenskaber 

Beskeder • Kommuniker i realtid med dine chauffører

• Få vist stopadresser, ankomst- og afgangstid og kilometer øjeblikkeligt takket 
være en grafisk rapport

Chaufførens 
logbog

Fjern-download af 
fartskriver

• Automatisk fjern-download af data fra fartskriveren

Køre-/hviletider • Følg op på mine køre-/hviletider i realtid
• Administrer chaufførens timer effektivt og undgå overtrædelser

6



• Gem og analysér filer fra fartskriverkortet samt førerkort
• Modtag rapporter om overtrædelser og send breve, som advarer chauffører 
og ledere

Analyse 
af fartskriver 

• Automatisk beregning af chaufførens udgifter
• Følg op på chaufførers overtrædelser
• Administrer chaufførers løn og lovbestemt arkivering

Avanceret social 
administration

• Send missioner/ordrer direkte fra din TMS
• Følg med i missionens fremskridt i detaljer, opgave for opgave
• Få leveringsbevis

Administration 
af mission

• Lokaliser mine/mit anhængere/udstyr på kortet
• Følg med i placeringshistorikken
• Administrer POI- og geofencing-zoner

Lokalisering 
af aktiv

• Overvåg mine varers temperatur i realtid
• Få en notifikation ved afvigelser
• Indhent temperaturrapporter for mine kunder eller til brug i retstvister
• Modtag oplysninger om temperaturer fra kuldegruppen

Overvågning 
af temperatur

• Spor hændelser med til- og frakobling af forskellige godsvogne til/fra dine 
køretøjer: anhængere, containere, veksellad osv.

Tilkobling 
af anhænger

• Beregn og planlæg ruter på baggrund af køretøjets egenskaber Ruteberegning
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Vælg den enhed, du har brug for
Alt efter dine behov vil Co-Driver-tjenesten køre 
på én eller flere af dine enheder: 

Vehco Connect
En indbygget computer, så du er forbundet med køretøjets FMS og fartskriverkortet.

TILGÆNGELIGE TJENESTER: Lokalisering, opfølgning på energiøkonomisk kørsel og køre-/
hviletider, fjern-download af fartskriver, analyse af fartskriver, ruteberegning, avanceret social 
administration.

Vehco Connect Light
En specifik dongle, så du er forbundet med lette køretøjer.

TILGÆNGELIGE TJENESTER: Lokalisering af LCV, chaufførens logbog

Vehco Mobile: Bring your own device 

Vælg din egen Android-enhed, kør Co-driver på den og få vores tjenester fra Vehco Vision 
på din egen tablet eller smartphone. En godkendt liste over enheder, der lever op til Vehcos 
krav, er tilgængelig.

Vehco Asset
En række udstyr til en fuldstændig anhængeradministrationsløsning eller til at administrere 
og lokalisere enhver mobil ressource.

TILGÆNGELIGE TJENESTER: Lokalisering, temperaturovervågning, tilkobling af anhænger

Vehco Vision
En fast skærm til chaufføren i førerhuset, som bruges sammen med Vehco Connect.

TILGÆNGELIGE TJENESTER (sammen med Vehco Connect): Lokalisering, missions- 
og ordreadministration, navigation, kvalificerede aktiviteter, beskeder, checkliste, 
energiøkonomisk kørsel, fjern-download af fartskriver, analyse af fartskriver, køre- og 
hviletider.



9

Din dedikerede projektleder med stærke kompetencer og erfaring vil give dig råd angående god praksis, effektiv adminis-
tration af dine installationer samt hjælpe dig med at forbedre dit projekts rentabilitet. 
En strategisk integrationsproces garanterer, at dit projekt bliver en succes, at du får dine medarbejderes opbakning og 100 
% anvendelse af dit softwares potentiale. Vælg den integrationspakke, der passer bedst til dine behov. 

 Project preparation and coordination (included in all packages)

  Behovsvurdering      Implementerings- og træningsplan

  Definition af projekt- og træningsmål     Opsummering og overlevering

Vores ekstra skræddersyede tjenester
  Fuldstændig kontrol af jeres miljøer, it-systemer (TMS, 
Flåde- & Vedligeholdelsesstyring,  HR- & Telematiksystemer)

 

  Personlige råd fra vores konsulenter og eksperter 
inden for Transport-IT

  Administration af integrations- og it-systemer

Skræddersyede tjenester tilpasset dine behov

ONLINE
 

 1 internetbaseret trænings-
forløb (2t) for kontor-brugere og 
systemadministratorer

PREMIUM
 

2 træningsforløb (4t on-site og 
2t et andet sted) for kontor-brugere, 

systemadministratorer og chauffører
———————————————————————

Opsummering/overlevering af 

ansvarsområder
———————————————————————

Opfølgningsforløb et andet sted (2t)

SUPERIOR
 

 2 træningsforløb (8t on-site og 
4t et andet sted) for kontor-brugere, 

systemadministratorer og chauffører
———————————————————————

Opsummering/overlevering af 

ansvarsområder
———————————————————————

Opfølgningsforløb (4t) on-site
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Vælg den mest fleksible løsning
Alle virksomheder har unikke behov. Nogle vil 
gerne følge og modificere deres missioner/ordrer i 
realtid for at opnå effektiv ekspedition af køretøjer 
og optimal kundeservice. Andre kæmper dagligt 
med regler og love og vil hellere have værktøjer, 
der kan hjælpe med at overvåge arbejdstider 
eller temperaturen på deres varer. Nogle er kun 
interesserede i at lokalisere deres køretøjer og 
varer i realtid. 

Hos Vehco får du, hvad du vil have. Ikke mere, 
ikke mindre. 

Og du skal ikke bekymre dig. Hvis dine behov æn-
drer sig, gør vores løsninger også. Du kan begynde 
med en app og senere gå til en totalløsning. Du 
kan også vælge først at spore dine tunge køretøjer, 
og så kan din løsning vokse med overvågning af 
dine underleverandører. 

“Hos Vehco får du, hvad du vil have. 
Ikke mere, ikke mindre”

Tunge køretøjer, lette køretøjer, anhængere eller udstyr Chauffører

Vehco
Connect

Vehco
Connect

Vehco
Mobile

Vehco
Asset

Vehco
Connect Light

Administrer køretøjer og 
aktiver, indhent data

Administrer missioner og 
kommuniker med chauffører

Vehco
Vision

Du kan altid tilpasse din 
løsning til dine behov

+
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Du har sikkert mange krav tilfælles med vores 
kunder inden for samme branche.

Hvad siger vores kunder

Blandet flåde
“Jeg kan følge mine tunge og lette 
køretøjer og mine containere i samme 
løsning.”

LCV
“Jeg kan nemt følge mine lette 
køretøjer, få præcise rapporter 
om turene, så jeg kan identificere 
eventuelle besparelser og forbedre 
mine aktiviteter. ”

Underleverandører
“Jeg kommunikerer med og lokaliserer 
mine underleverandører i realtid.”

Byggeri og anlæg
“Jeg lokaliserer mine køretøjer og 
apparater, modtager aktivitetsrap-
porter (læsning/lastning, rengøring, 
optankning...) og administrerer 
ventetid ved stenbrud. ”

Kølekæde
“Jeg kan nemt overvåge tempera-
turen på mine varer og videregive 
historikken til mine kunder.”

General cargo
“I completely monitor my fleet and 
drivers and I optimize my activities.”
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Vehco Danmark
Tagholm 12, 9400 Nørresundby, Tel: +45 96 96 26 26, Email: info.dk@vehco.com

Vehco AB 2017 Solutions Brochure 201701 DK – Grafisk Design: WonderBrand
Produktspecifikationer og -beskrivelser i dette dokument kan ændres uden varsel. Det faktiske produkt kan se anderledes ud end på billederne.

Hvem er Vehco ?
Vehco er den ledende europæiske udbyder af telematik. Vi hjælper virksomheder, som administrerer professionelle køretøjer, 
som bruges til vare- eller persontransport, med at forbedre deres aktiviteter og styrke kvaliteten af deres serviceydelser. 
Hos Vehco arbejder vi tæt sammen med vores kunder over hele Europa og yder kvalitetsservice og -support for at opnå 
fremragende driftsresultater. 

Vores vision sørger for, at vi fokuserer på, hvad vi går efter: “Flådeadministration, der er nem for alle”.  Det hjælper os i vores 
virksomhed og er rammen for vores fremtidsplan.

Vores kerneværdier viser, hvem vi er som virksomhed, og er hjørnestenene for vores handlinger:
• ENGAGEMENT: Vores kunder har altid vores fulde støtte og engagement.
• ENKELHED: Vores produkter og serviceydelser er nemme at implementere og bruge.
• EFFEKTIVITET: Vi bestræber os på at være effektive i alt, hvad vi foretager os.
• PÅLIDELIGHED: Vi er kendt for vores pålidelighed ift. vores produkter og forretninger. 


