Guiden till
VAGNPARKSHANTERINGSLÖSNINGAR
Vad är vagnparkshanteringslösningar
och vad kan de göra för ditt företag?

LÖSNINGAR FÖR EN
DATADRIVEN VÄRLD
Idag drivs företag av data. Informationen

Men hur ser du till att utnyttja dessa

som ditt företag har tillgång till är en av

data på effektivast tänkbara sätt? Det

dina viktigaste tillgångar. Om den används

är här vagnparkslösningar som drivs av

korrekt kan den hjälpa dig att minska

fordonstelematik kommer in i bilden.

kostnaderna, förbättra arbetsprocesserna
och få din kundbas att växa.

En högkvalitativ
vagnparkshanteringslösning ger dig

En av de viktigaste datakällorna du har

tillgång till och kontroll över fordonsdata

är fordonen. Plats, bränsle, körsträcka,

tillsammans med de verktyg och

körstil – varje dag genereras en stor mängd

funktioner du behöver för att använda dem

potentiella data i vagnparken.

effektivt. Den kan optimera varje steg i din
verksamhet – från att planera det dagliga
schemat till att kommunicera med teamet
på vägarna.
Undrar du om en telematiklösning är rätt
för din verksamhet? Då kan den här guiden
hjälpa dig. Den besvarar dina stora frågor
– hur den fungerar, hur den hjälper till och
vad den kan göra för dig.

förklaring av
viktiga termer
Vagnparkshantering har, som allt annat, sin egen terminologi. Det kan
vara förvirrande för nykomlingar. Innan vi går vidare ska vi förklara de
viktigaste termerna.
TELEMATIK

GPS-MOTTAGARE

Kombinationen av hårdvara och programvara som

Den enhet som monteras i fordonet och som

ansluter ett föremål (till exempel en bil) till internet

beräknar exakt position med hjälp av GPS (Global

och gör att den kan fjärrövervakas. Det gör det

Positioning System) eller annat satellitnätverk. När

möjligt att registrera data som hör till föremålet, som

GPS-mottagaren är ansluten till internet kan den

till exempel körd sträcka, hastighet, acceleration osv.

vidarebefordra fordonets koordinater till ett centralt
system. Det gör att fordonets position kan visas och

VAGNPARKSHANTERING
”Vagnpark” syftar på de bilar, minibussar och lastbilar

övervakas på en karta.

som ägs av ditt företag och som används av dina

SPÅRNINGSENHET I FORDONET

förare. Vagnparkshantering syftar till att övervaka

Den enhet som används till att registrera alla relevanta

driften och underhållet av dessa fordon, och se till att

data som är relaterade till fordonet och föraren. Till

de används korrekt, körs på rätt vägar och får rätt

exempel kan fordonets position, körhastighet och

service. Den kontrollerar också tillhörande kostnader

motorns tändning mätas, registreras och lagras

och säkerställer att lagar och regler efterlevs.

centralt med hjälp av det här systemet.

DRIVER TERMINAL

NAVIGERING

Enheten i fordonet som stöder kommunikation mellan

Systemet som är monterat i fordonet och som visar

föraren och kontoret. Den visar information om saker

föraren den snabbaste rutten till destinationen.

som snabbaste väg eller kommande schema och kan

GPS-mottagaren ser till att navigeringssystemet har

också ge körrekommendationer och instruktioner.

förarens position, så att det kan beräkna och föreslå

Den är placerad i ett fäste på instrumentpanelen.

den bästa möjliga rutten. En del navigeringssystem
kan spåra trafikinformation i realtid. I sådana fall kan
de erbjuda råd om alternativa rutter för att undvika
stängda vägar, trafikstockningar och förseningar.

SPÅRNING OCH SÖKNING
Att följa ett fordon. Sökning syftar på reproduktionen
av den rutt som fordonet har följt. Spårning syftar på
själva fordonets position, dvs. var är det just nu?

VAGNPARKSHANTERING
I PRAKTIKEN
Nu när du har lärt dig de viktigaste termerna börjar du få en grundläggande förståelse
för vad vagnparkshanteringslösningar innebär. För att det ska bli ännu tydligare ska vi
ta en titt på hur telematik kan ge dig stöd i dina dagliga aktiviteter.
SPÅRA FORDONETS PLATS

ÖVERVAKA KÖRSTILEN

Enheten som är monterad i fordonet skickar sina

Du ser inte bara var förarna är, du ser också hur de

koordinater tillbaka till programvarusystemet på

kör. Hastighet, acceleration, bromshastighet och

kontoret. Det visas sedan tydligt på en karta på

annan viktig information visas tydligt för att se om

skärmen, så du kan se var fordonen är och spåra hur

fordonen används på ett säkert och ekonomiskt sätt.

det går för dem.

Du kan också se om förarna använder fordonen för
privata resor.

KOMMUNICERA MED TEAMET
Om du har uppdateringar, nya instruktioner eller
ändringar i planen kan du skicka meddelanden direkt
till föraren via Driver Terminal. Enheten kan visa
meddelanden från back office på skärmen eller, i vissa
fall, läsa upp dem högt. Utan att behöva stanna eller
använda telefonen kan föraren ta emot nya order,
instruktioner och uppdateringar samt navigera till en
ny destination med ett enda klick.

TA HAND OM KUNDER
Om vagnparken levererar produkter eller tjänster

LÄGGA UPP STRATEGIER OCH
FÖRBÄTTRINGAR

kan en vagnparkslösning hjälpa dig att ange en

Vagnparkshanteringslösningens dashboard visar hur

tillförlitlig beräknad ankomsttid. Lösningen kan också

vagnparken används. Information från alla förares

konfigureras så att den skickar ett automatiserat

tidigare resor finns tydligt tillgänglig för analys,

meddelande till kunden vid förseningar med en

inklusive bränsleförbrukning, rutter, stopp med mera.

uppdaterad beräknad ankomsttid.

Rapporterna ger dig det du behöver för att lägga upp
strategier, planera och förbättra mer effektivt.

HÅLLA FÖRAREN PÅ RÄTT VÄG
föraren råd om bättre körning eller alternativa rutter

AUTOMATISERA ADMINISTRATIVA
UPPGIFTER

för att undvika förseningar. De kan även meddela

Din vagnparkshanteringslösning kan också användas

föraren om hastighetsbegränsningar och var det finns

av andra avdelningar på företaget. Till exempel:

fartkameror.

Om tiden teamet tillbringar hos kunder avgör

Driver Terminal-enheter kan konfigureras så att de ger

hur mycket du tar betalt för jobbet, kan systemet

REGISTRERA ARBETSTIDER
Oavsett om du behöver registrera förarnas arbetstider
för löneadministration eller för att efterleva EUlagstiftningen kan en del fordonstelematiksystem
göra detta automatiskt.

förenkla processen att skapa och skicka fakturor åt
dig. Information om start- och sluttider kan laddas
ned direkt från spårningsenheten i fordonet till
kontorssystemet.

FÖRDELARNA
Telematik är inte bara bra för vagnparkschefer. Det är också bra för
förarna, den administrativa personalen och alla andra som är involverade i
vagnparksdriften. Här är några av de viktigaste fördelarna.

Öka effektiviteten

Förbättra säkerheten

Med så mycket relevant, uppdaterad information till

Du har kunskap för att undvika osäker körstil som kan

hands kan du effektivt planera och snabbt anpassa

skada både företagets rykte och fordon.

när oväntade händelser stör schemat.

Öka produktiviteten

Minska kostnaderna
Genom att uppmuntra en mer bränsleeffektiv körning

Med hjälp av korrekt trafikinformation i realtid kan du

kan du minska driftskostnaderna samtidigt som

se till att förarna tar de snabbaste rutterna så att du

meddelanden om underhåll bidrar till att undvika dyra

får in fler jobb i schemat.

reparationer.

Förbättra kommunikationen

Minska stressen för förarna

Driver Terminal ser till att förarna får klara och tydliga

Med den bästa rutten alltid markerad på Driver

meddelanden.

Terminal-enheten och uppdateringar om trafiken vid
rätt tidpunkt guidas förarna enkelt till destinationen.
Tack vare Driver Terminal behöver de inte heller svara
på samtal från kontoret när de kör.

Öka kundnöjdheten
Dina kunder blir glada när de får information om
förändringar i schemat så att de inte behöver vänta i
onödan.

Förenkla administrationen
Vagnparkshanteringslösningar kan ta bort en stor
del av den administrativa bördan från både dig och
förarna – från att betala personalen till att fakturera
kunder och följa lagstiftningen.

NÄSTA STEG
Så, nu när du har all information, skulle du vilja ta in en vagnparkshanteringslösning
till ditt företag? Om så är fallet, följer nästa steg här.

1

Beräkna besparingar om du behöver underlag
Om du behöver få klartecken från styrelsen eller någon annan avdelning innan du introducerar en
lösning, är det bra att ha siffror att luta sig mot. Med Webfleet Solutions besparingsberäknare kan du
enkelt beräkna summan du skulle spara på vagnparkskostnader, vilket ger dig ett bra underlag.

2

Hitta rätt lösning
Nu är det dags att hitta rätt lösning för dina behov. Ett bra ställe att börja på är vår checklista How
to Select the Right Telematics System (Så här väljer du rätt telematiksystem). Den är utformad för
att hjälpa dig att jämföra olika leverantörer och få den support du behöver i ditt eget företag för att
integrera systemet.

3

Prata med teamet
Det är vanligt att förarna blir lite osäkra när företaget introducerar en vagnparkshanteringslösning.
Ibland känner de att deras integritet och frihet tas ifrån dem och att varje steg de tar övervakas.
Men som vi påpekar i den här guiden är vagnparkshanteringslösningar extremt fördelaktiga för
professionella förare. Avsätt tid för att visa dem hur deras arbete blir mindre stressigt, enklare och
roligare med telematik innan du integrerar din lösning.

