
Förar coaching

Besök www.frotcom.com för ytterligare information

Det närmaste att vara inne i fordonet.

Förar coaching panelen låter dig följa upp hur ett fordon körs på nära håll, och hjälper dig eller en 
professionell tränare att utbilda förare på jobbet i realtid. 

Hur vi hjälper

Frotcom's Förar coaching modul ger unika insikter för dig 
att övervaka hur ditt fordon körs.

Tänk dig att sitta sida vid sida med alla förare i din vagnpark. 
Föreställ dig att göra det utan att ens lämna konturet. Detta är 
precis vad Förar coaching modulen gör för dig.

Du kommer att kunna se i realtid eller när som helst i det 
förflutna, hur exakt varje fordon varit använd(körd).

Data som samlas in inkluderar* parametrar som gas-och
bromspedalläge, aktuel växel, retarder, vridmoment, 
motorvarvtal och många andra parametrar.

* Den exakta listan över parametrar beror på fordonets märke och modell. 
Kontakta oss för mer information.

Fördelar

Vet i detalj hur dina fordon används (körs)
Aldrig tidigare har du haft så mycket information i realtid om det 
exakta sättet varje fordon körs.

Identifiera enkelt var körningen kan förbättras 
Du kommer att kunna identifiera exakt vad som kan vara 
felaktigt i körstilen. Inte enbart baserat på statistik, utan sekund 
efter sekund insyn.

Visa dina förare vad som behöver förbättras 
Du kommer att kunna visa dem "videon" av exakt vad som 
hände. Det exakta ögonblicket och platsen.

Hjälp oerfarna förare på distans 
Har du oerfanra förare? Du kommer omedelbart att kunna 
upptäcka de mindre erfarna och coacha dem dagligen eller 
veckovis.

Bra att veta vad som händer vid olycka
Du kommer att kunna återkomma till situationen genom 
mycket detaljerat (ungefär en gång i sekund) kontrollera 
körmanörvarna vid tidpunkten för olyckan.

Misnka kostnaderna och öka produktiviteten
Genom att öka förarens prestanda på ett konsekvent sätt 
kommer du att kunna misnka din flottas bränsle- och 
underhållskostnader, samtidigt som du förbättrar 
produktiviteten. 

Utbilda förare på jobbet med en bråkdel av kostnaden 
Frotcom's Förar coaching är ett utmärkt verktyg för att träna 
dina förare och fortsätta att förbättras utan att behöva träna 
dem på plats. Du kan coacha dem alla utan att behöva dyra och 
improduktiva utbildningar. Fundera på vad detta innebär i 
termer av kostnader och produktivitet.



Hut det fungerar

●Skapa Förar coaching session - Du kan välja vilken rutt som 
helst, avrättad i det förflutna eller avrättad live. För dessa låter 
Frotcom dig skapa Förar coaching session, där alla parametrar 
sammanställs och förbereds för visualisering.

●Visualisera Förar coaching sessions - När du väl väljer en 
session kommer du att se panelen för Förar coaching, där du 
har tillgång till flera data för din session: fordons position på 
kartan; gatavy; huvudparametrar på dash, tillsammans med 
medelvärden och totaler; och graphs med alla andra parametrar. 

●Tidslinjekontroll –Du kommer att kunna kontrollera 
tidslinjen för sessionen som du gör på vilken video som helst.  
Detta gör att du kan fokusera på ett visst avsnitt som du behöver 
undersöka med extra detaljer.

●Anpassade grafer –Du kan använda dina egna anpassade 
grafer, upp till 4 variabler i varje graf. Detta gör det mycket 
enkelt att visuellt jämföra flera parametrar samtidigt ( motorns 
varvtal  vs, vridmoment, eller motorns varvtal vs. växel).

●Compare – Se hur olika fordon/förare körde samma rutt. 
Basserat på inspektionen av kör- sessionerna kommer du 
äntligen att kunna förstå varför vissa använt mer bränsle och 
andra mindre. 

Funktioner och tjänster Andra relaterade funktioner du kanske kan vara 
intresserad av

DEN INTELLIGENTA
FLOTTFÖRVALTNINGEN
FÖR DIT FÖRETAG.
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• Körbeteende analys

• Avancerad Dashboard

• Bränslehantering

• Fjärrstyrd nedladdning från färdskrivare

• Mobile workforce management

• Körtidsövervakning

• Real-time data från fordonet ( via Frotcom's Real-time 
spårning mode).

• Omfattande lista över insamlade parametrar, inklusive gas-
och bromspedalläge, aktuel växel, retarder, vridmoment, 
motorvarvtal, vikt och temperatur utanför.

• Registrering av körlektioner, baserat på live eller tidigare
resor.

• Flera tillgängliga verktyg för att analysera varje körsession: 
karta, gatuvy, streck med olika indikatorer och flera grafer.
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"Bränslekostnader är en av de största utgifterna för vagnparksförvaltare. Med effektiv 
förarutbildning, med hjälp av Frotcom Förar Coaching hade vi förbättrat vår 

bränsleförbrukning, vilket innebär att vi får mer bränsle för pengarna och har en bättre 
bränsleförbrukning."

Anders Andersson
"TAPA" Kontroller och säkerhetsrådgivare - Serviroad - Portugal

Förare coaching modulen börjar med att samla in många olika typer av CANBus data (genom Frotcom's Extended CANBus
Collection service), ovanpå sekund efter sekund spårning mode (Frotcom's Real-time tracking). I Förar coaching modulen, du har 
flera verktyg att arbeta med:


