teknik tyst på telefonen

Så ska Cliffton få tyst på telefonen
Ingen kan säga att
det inte är ett omfattande projekt. Nu ska
närmare tusen fordon
kopplade till Cliffton
förses med Vehcos
fordonsdatasystem.
Allt handlar om att få
det tystare på kontoret!
Text: Bosse Norvinge

V

i kallar projektet för Tysta kontoret, och det består
av flera olika pusselbitar, där Vehcos lösning är ett
av många verktyg till att nå det tysta kontorets mål,
förklarar André Aronsohn, transportledare på Cliffton.
Namnet Tysta kontoret syftar rätt och slätt på ett
kontor med färre onödiga telefonsamtal, där såväl förare
som kunder förhoppningsvis ska få det lättare att nå fram.
Projektet består av flera olika pusselbitar där Vehcos
lösning står för en del av lösningen.
– Perspektivet var att hitta och utveckla nya arbetssätt
för att bli ännu mer kostnads-, tids- och resurseffektiva
inom transportledningen. Vi ersätter ett ineffektivt och
föråldrat arbetssätt med ett modernt arbetssätt, konstaterar
André Aronsohn och tänker speciellt på informationsflödet.

I och med storaffären mellan Cliffton och Vehco intro
duceras Vehco 4 – nästa generations Co-Driver på Android.
Ett krav som ställdes tidigt var att systemet skulle kunna
köras både på kontoret samt i lastbilar och maskiner.
Samarbetet grundas på att Vehco integreras till Clifftons
transportledningssystem Advania Transport samt att Vehco
anpassar sitt system till att kunna köras på fordonsdatorer,
smartphones och surfplattor med operativsystemet Android.
Förutom att underlätta i orderhanteringen ser Cliffton
andra funktioner som sparsam körning, bränsleuppföljning,
meddelandehantering och positionering som mycket
användbara.
Cliffton har i skrivande stund installerat lösningen i
omkring 300 fordon. Under ett par år framöver väntar
ytterligare ett 500-tal på att utrustas med systemet.
bosse.norvinge@akeri.se

Fordonskontroll på webben

Branschframtaget underhållsprogram med
kostnadsuppföljning för fordon
och egendom
• Webbaserat
• Felanmälan från smartphone eller handdator
med bifogade bilder *
• Slipp dina ”lösa lappar”
• Få full kontroll på bränsleförbrukningen
• Håll koll på fordonskostnader
• Få kontroll på fordon, förare, verkstad och
mekaniker
• Schemaläggning och larm för lagstadgade
åtgärder
• Skapa listor för planering och prioritering
• Planeringskalender
• Reparationslogg och fordonsdata (journal)
• Framtaget i samarbete med ÖGS Bolaget AB,
ett åkeri med fokus på arbetsmiljö och säkerhet
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*App för mobil felanmälan
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