
Workforce management
Workforce management och fordonshantering sammarbetar.

Workforce management låter dig skicka jobb / uppgifter till förarna på ett enkelt och effektivt 
sätt. Det gör det lätt att spåra dessa jobb i realtid som enstaka processer. Dina kunder 
kommer att uppskatta den kontroll du har över varje jobb som utförs.

Du övervakar varje fördprocess och har 

möjlighet att omedelbart  agera på 

förseningar i leveransen när systemet 

uppskatar anskomserna senare än 

planerat.

Hur vi hjälper

Workforce management låter dig skicka jobb / uppgifter till 
förarna på ett enkelt och effektivt sätt. Det gör det lätt att 
spåra dessa jobb i realtid som enstaka processer. Dina 
kunder kommer att uppskatta den kontroll du har över varje 
jobb som utförs.

I varje fordon får din förare en ny arbetsuppgift genom sin 
ombordsenhet. Han analyserar uppgiften och accepterar den 
genom att trycka på startknappen. Från den stunden, kommer 
tabletten vägleda föraren genom alla de planerade stegen tills 
uppgiften är avslutad.

Ytterligare alternativ i surfplattan inkluderar navigation och 
meddelandehantering bland anat.

Från kontoret kan du följa upp om varje jobb klart i realtid.

Workforce management modulen erbjuder flexibilitet att 
definiera de exakta arbetsflöden som förväntas för varje typ av 
uppgift. Alla uppgifter som måste uppfyllas av dina förare som 
leveranser, tankning, väntetider och så vidare spåras och 
tillämpas för att möta ditt företags specifika behov.

Fördelar

Skicka ut arbetsuppgfter och övervaka dem
Tilldela jobb till lämpliga fordon / förare och övervaka
utvecklingen av varje jobb mot dagsplaneringen.

Minska bränsleförbrukningen och kom i tid
Förarna kan navigera direkt till sina destinationer med hjälp av
den integrerade navigatorn. Inga fler omvägar.

Öka produktiviteten
Dina förare kommer att kunna slutföra fler order utan extra
belastning.

Dokumentera varje steg på vägen
Dokumentera vid varje milstolpe: leveransbevis, vägrade jobb,
tankning, väntetid, etc.

Besök www.frotcom.com för ytterligare information



Hut det fungerar

Workforce management modulen tillhandahåller ett 
gränssnitt för Android ombordsenheter (inbyggd surfplatta), 
vilket gör att arbetsuppgifter tilldelas till lämpliga förare / 
fordon / grupper och skickas direkt i de passande 
ombordsenheter.

Dessutom är textmeddelanden också en funktionalitet som 
förbättrar kommunikationen och meddelandelagring till 
framtida analys.

Den inbyggda surfplattan innehåller en helt integrerat 
navigationsmodul, så att förarna kan navigera till jobb / uppdrag 
eller någon annan adress.

En mycket användarvänligt gränssnitt på surfplattan guidar 
förarna att gå vidare från en uppgift till nästa. På Frotcom är 
denna information tillgängligt i realtid. Den som övervakar 
arbetet vet exakt i vilken fas varje uppgift är vid någon tidpunkt .

Inkommande textmeddelanden, jobb eller varningar omedelbart 
visas på surfplattan.

“Frotcom’s Workforce Management system running on tablets was just 
what we were looking for...It has significantly improved the way we work 
and communicate and we’re immensely pleased with the WFM module.”

Cosme Valera
Logistics Manager - Ondara Logística - Spain

Funktioner och tjänster

Andra relaterade funktioner du kanske kan vara intresserad av

DEN INTELLIGENTA
FLOTTFÖRVALTNINGEN
FÖR DIT FÖRETAG.
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• Ruttplanering och övervakning
• Textkommunikation med förare

• Uppgiftstilldelning
• Lättanvändbar integrerat navigationssystem (lastbils versioner)
• Tvåvägstextkommunikation mellan kontor och förare
• Automatiska varningar när jobbstatus inte är förenligt med fordonets 

rörelse
• Varningar visas på enheten (t.ex. larm på körbeteendet som reagerar på 

plötsliga accelerationer)
• Helt anpassningsbara arbetsflöden för varje typ av jobb

Enheter och tillbehör

Garmin Fleet Navigator

Garmin Fleet är designad för långdistanslastbilstransporter och kan användas 
med Workforce management modulen. Även lämpad för integrerad 
navigation.

Onboard terminal for drivers

• API (integration med externa program)
• Integrerat navigationssystem
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