
VEHCO VISION

Giv dine chauffører en brugervenlig 
grænseflade, og du forvandler deres førerhus til 
et mobilkontor, forbedrer tovejs-kommunikationen 
og får detaljerede oplysninger fra marken.

ANDROID-SKÆRM GIVER 
PROBLEMFRI KOMMUNIKATION 
MED CHAUFFØRER 

Dine chauffører drager fordel af en nem, solid og moderne
7” grænseflade, der giver bedre overblik over deres 
aktiviteter, gør administrative opgaver nemmere og har 
indbygget navigation.

De får nem rapportering og perfekt koordinering i samarbe-
jde med kontoret derhjemme. De har adgang til alle de 
oplysninger, de har brug for omkring deres opgaver og or-
drer, deres kørselsadfærd og deres køre- /hviletid. De kan 

7’’ skærm+
Fast skærm til 
erhvervskøretøjer

DATAARK

+

også sende detaljerede rapporter om deres aktiviteter 
eller kommunikere med deres disponenter i realtid. Dette 
avancerede kommunikationsværktøj gør livet meget nem-
mere.

MED BARE ÉT KLIK KAN DE TJEKKE DERES BESKEDER,
 RESULTATET AF DERES ECO DRIVING ELLER FÅ OPLYSNINGER 
OM DERES ORDRER OG OPGAVER.

CHAUFFØRERNE KAN NEMT VURDERE STATUS PÅ DERES 
KØRETID OG DERMED ALTID OVERHOLDE REGLERNE. 

For transportledere tilbyder Vehco Vision en perma-
nent forbindelse til administration af chauffører, forbe-
dring af arbejdsflow og organisering af transportopga-
ver. De kan sende ordrer, beskeder eller ruter direkte til 
chaufførerne og følge med i status på leveringerne. God 



God kommunikation med teamet i marken sparer tid, gi-
ver præcise oplysninger om, hvad der sker på vejene, og 
hjælper med at analysere og forbedre deres drift.

Fordele 

• Engager dine chauffører med brugervenlige og 
moderne skærme

• Få bedre administration af dine missioner takket 
være visningen på chaufførens skærm

• Effektiv kommunikation med dine chauffører i 
realtid

• Tilbyd træning i ECO Drving til dine chauffører og 
gør deres køreadfærd bedre

• Følg køretøjernes ordrer og opgaver, præcist i 
realtid

• Spor dine chaufførers aktiviteter takket være 
realtidsrapporter 

• Analysér hovedindikatorer angående leverings-
processer ved hjælp af detaljerede rapporter fra 
marken

• Undgå tidsoverskridelser med realtidsvisning af 
chaufførens køre- og hviletid og notifikationer på 
skærmen 

• Tilbyd et komplet administrationsværktøj til 
dine chauffører, inklusive tidsrapporter, rapporter 
om ECO Driving, beskeder, osv.

Tilgængelige tjenester 

Disse tjenester er tilgængelige med Vehco Vision 
(kun sammen med Vehco Connect):

• Missions- og ordreadministration
• Navigation
• Kvalificerede aktiviteter
• Beskeder
• Checkliste
• Guide for ECO Driving
• Køre-/hviletids oversigt

Du kan også få følgende tjenester takket være 
Vehco Connect: 
• Lokalisering 
• Opfølgning på energiøkonomisk kørsel og 

køre-/hviletider
• Fjern-download af fartskriver
• Analyse af fartskriver
• Ruteberegning
• Avanceret køre/hviletids administration

Tekniske specifikationer

Størrelse (mm): 215 X 127 X 17

IP-klasse: IP 54

Strømforsyning: 12-24 V

Batterikapacitet: 2600 mAh

Skærm: • 7” kapacitiv TFT
• 1024 X 600 pixel

Lokalisering: GPS, højsensitiv modtager med 64 
kanaler (ublox Max 8Q)

CPU: 1,2 GHz quad core

RAM: 1 GB DDR3

Strømforbrug: 40 til 105 mA@24V

Lagerhukommelse: 8 GB NAND Flash kan udvides 
via indgang til mikro SD-kort

Operativsystem: Android 5.0

Antenne: intern

Indgange: • Via pago PIN
• Holder: seriel port, USB,             

12V-forbindelse, tænding

Ekstra indgange: Mini USB 2.0 (Data, lader)

KØRSELSEDERE OG DISPONENTER HAR ADGANG TIL 
RAPPORTER FRA KØRETØJERNE I REALTID OG KAN ANALYSERE 
OG FØLGE FREMSKRIDT I OPGAVERNE. 

Vehco Vision bruges sammen med Vehco Connect for 
at drage fordel af en forbindelse til køretøjets FMS og 
fartskriverkort. Denne løsning leverer alle de vigtige data til 
en komplet analyse af dine transportaktiviteter. 

Vehco Danmark   I   Tagholm 12  - 9400 Nørresundby    I   Tel: +45 96 96 26 26   I    Email: info.dk@vehco.com
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