Smart Transport

Co-Driver Services

køretøjsvedligehold
Sørg for, at dine køretøjer er i god stand ved forebyggende
vedligeholdelse.
Forebyggende vedligeholdelse er
vedligeholdelse, der udføres regelmæssigt på
dine lastbiler (og andet udstyr) for at mindske
risikoen for, at de svigter. Den foretages, mens
dine køretøjer stadig er i brug, så de ikke uventet
bryder sammen. Vores program er særligt
velegnet til flåder, der vedligeholdes internt.
Typer af forebyggende vedligeholdelse
Forebyggende vedligeholdelse kan planlægges
på et bestemt tidspunkt eller med brugsbaseret
udløsning. Tidsbaseret forebyggende vedligeholdelse udløses af en regelmæssig inspektion af
dine køretøjer, som ville påvirke produktionen
alvorligt i tilfælde af et sammenbrud. Brugsbaseret udløsning sker efter et bestemt antal kilometer, timer eller produktionscyklusser.
Fordele ved forebyggende vedligeholdelse
Planlægning er den største fordel ved et
program til forebyggende vedligeholdelse.
Uplanlagt, reaktiv vedligeholdelse har mange
faste omkostninger, der kan undgås under
planlægningsprocessen.

Uplanlagt vedligeholdelse koster typisk tre til
ni gange mere end planlagt vedligeholdelse.
Når vedligeholdelse er planlagt, kan alle disse
omkostninger reduceres. Via planlægning kan
alle nødvendige dele, forsyninger og personale
samles, så man minimerer den tid, en reparation
tager.
Nøglefunktioner i vores forebyggende
vedligeholdelsesservice

Separat modul i Weboffice til planlægning
af vedligeholdelse baseret på kilometertal
eller datoer
Styre status for alle
vedligeholdelsesopgaver (planlagt,
kommende, forfalden, udført, slettet)
Filer kan tilknyttes enhver
vedligeholdelsesopgave
Fuld sporbarhed gennem historikvisning
med tidslinje for opgaver
Skabeloner til forenklet oprettelse af
opgaver for køretøjer.

For a safer and smarter world

Brugeren får fuld kontrol over vedligeholdelsesopgaverne via oversigten
Filtrer vedligeholdelsesopgaverne
For at gøre det nemt for køretøjslederen at
holde styr på vedligeholdelsen af køretøjerne,
opdateres hver opgave automatisk ud fra status.
Dato og kilometertal, hvor vedligeholdelse skal
finde sted, afhænger af, hvad der kommer først.
De forskellige statusser er planlagt, kommende
(hvor langt frem i tiden en opgave skal
planlægges, hvad angår km eller tid), overskredet,

Overfør filer for hver vedligeholdelsesopgave
Det er muligt at knytte filer til hver
vedligeholdelsesopgave i det åbne område
til vedhæftning af filer, hvor instruktioner til
forskellige arbejdsopgaver kan gemmes.

Oplysninger om hver enkelt opgave
Der er fire forskellige kategorier af
vedligeholdelsesopgaver:

Inspektion
Prædiktiv vedligeholdelse
Understøttende vedligeholdelse
Skader og reparationer (menneskelig faktor)

Omkostningsstyring
Omkostningerne ved hver
vedligeholdelsesopgave angives i anslåede
timer, anslåede omkostninger, kategori
og valuta. Eksempler på kategorier er
arbejdskraft, service, reservedele, dæk
og beredskab. Ud fra hver kategori er det
muligt at generere en standardrapport
over omkostninger for hver kategori af
vedligeholdelsesopgaver.

Instruktioner til forskellige opgaver kan gemmes i det
åbne område.

Opgavehistorik
Køretøjslederen kan nemt følge op på, hvilken
vedligeholdelse der er udført for hvert køretøj,
og arbejdsgangen ved hjælp af en historikvisning.
Visningen viser vigtige oplysninger om hver
opgave såsom status, dato, hvor der skal ske
vedligeholdelse, og afsluttende kilometertal..
Skabeloner til forenklet oprettelse af opgaver for
køretøjer
Det er muligt at bruge skabeloner,
når der oprettes opgaver, så gentagne
vedligeholdelsesopgaver forenkles. Når du
opretter en opgave, der er knyttet til et bestemt
køretøj, skal du blot kopiere oplysningerne i
skabelonen til en ny opgave. Når du bruger
skabelonen, udfyldes oplysningerne på forhånd.
Påkrævet udstyr*
AddSecure Co-Driver Weboffice

Køretøjsadministratoren kan generere en
standardrapport over omkostninger til hver kategori af
vedligeholdelsesopgaver.

www.addsecure.se

*Yderligere oplysninger kan findes i vores produktdatablade.s.
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