Kender du det..?
Tungt at lave
kørselsregnskab?

Hvor er vores
biler lige nu?

Svært at
dokumentere
kundebesøg?
Vanskeligt
at holde styr
på materiel?

Kører vores biler
også uden for
normal arbejdstid?

Flådestyring

Materielsporing

Flådestyring

Spar masser af tid og penge
i den daglige styring af dine biler...
5FLEET er et professionelt system til styring af biler
for dig som service- og håndværkervirksomhed.
5FLEET er effektivt og sikrer dig et godt overblik i
det daglige. 5FLEET sigter mod optimering af jeres
tidsforbrug på mange områder.

●

Mindre tidsforbrug til administration af biler

●

Bedre udnyttelse af biler og medarbejdere

●

Dokumentation for bilernes placeringer

●

Hurtigere responstid ved hasteopgaver

●

Bedre overblik over kørselsmønstre

●

Større sikkerhed for genfinding ved tyveri

Få styr på
dit materiel
på pladsen

Materielsporing

DIIMS er verdens mindste og billigste sporingsenhed, der holder styr på, hvor materiel
befinder sig. DIIMS sender sit signal via internettet til en central server.
På websitet, www.5fleet.com, får du oplyst den nøjagtige adresse på, hvor dit materiel
befinder sig. Det gør sig særligt gældende i de tilfælde, hvor materiel er forsvundet,
glemt eller stjålet.

5FLEET

Di!MS

5FLEET består af GPS-enheder til bilerne og websitet
www.5fleet.com med dit eget login. Fra en PC på
kontoret hentes dataene via 5FLEET-websitet.

DIIMS holder strøm i op til 2 år, og brugeren får besked, når batteriet skal skiftes.
DIIMS er bl.a. velegnet til følgende materiel:

Regn den selv ud på

www.5fleet.com
På www.5fleet.com har du mulighed for og
direkte adgang til at lave en beregning, der
nøjagtig viser, hvor mange ressourcer omregnet
til kroner, du kan spare.

●

Større eller mindre maskiner

●

El-tavler

●

Trailere

●

A rbejds- og
mandskabsvogne

●

Måleudstyr

Der er tale en individuel beregning, hvor du kan
indtaste de oplysninger, som kun gælder for din
virksomhed. Derefter får du et yderst kvalificeret
estimat på, hvor mange timer omregnet til kroner, du kan spare årligt i din virksomhed.
Prøv det – du vil blive overrasket, over hvor
meget du kan spare..!

Eksempel
En håndværker- eller teknikervirksomhed med 25
varebiler installeret med 5FLEET.

Bilernes position

Kørebog

•	Se bilerne online på kort

•	Se bilernes rute på kort

•	Følg en bil på kortet

•	Dokumentation af start
og stop

•	Total overblik over bilerne

•	Registrering af kørte
kilometer og timer

Tidsregistrering
på byggeplads
•	Opret områder, f.eks.
byggepladser, hvor bilens
tid i området registreres

Dagsrapport
•	Dagsrapport for den
enkelte bil
•	Udnyttelsesgrad for den
enkelte bil

Investering inkl. installation – i alt:
Årlig besparelse *):
Årligt abonnement:
Årlig afskrivning over 3 år:

68.625,- kr.
206.041,- kr.
- 17.700,- kr.
- 22.875,- kr.

Materiel position
•	Se hvor materiellet
befinder sig
•	Genfinding ved
bortkomst eller
tyveri

Samlet årlig besparelse: 165.466,- kr.

5FLEET GSM/GPS-enheden

5FLEET GPS-enheden installeres i varebilerne
og tilsluttes bilens strømforsyning. 5FLEET GPSenheden overfører data online via mobiltelefonnetværket direkte til en central server.

*)
• Flere fakturerede timer pr. medarbejder
• Besparelser ved lønadministration
• Færre henvendelser vedr. fakturaer
• Sparet tid ved timesedler
• Sparet kørselstid

Di!MS produktet

•
•
•
•
•

Større eller mindre maskiner
El-tavler
Trailere
Arbejds- og mandskabsvogne
Måleudstyr

Prisen på DIIMS ligger
fra KUN kr. 319,plus et beskedent
abonnement
på 7 kr. om måneden.

...og det virker!
Effektiv online styring fordi Just-in-time er altafgørende

Reduktion af bilparken med mere end 10 %

”Med mere end 370 vare- og lastbiler, der er fordelt på over
1500 vareture pr. dag, leverer vi varer til autobranchen i hele
landet. Vi leverer varerne mindst 4 gange dagligt, men flere steder
op til 6 gange. Just-in-time-levering er derfor et nøgleord for vores
kunder.

Post Danmark A/S er en meget stor virksomhed med mange varebiler,
som selvfølgelig udgør en stor omkostning. Med indførelsen af flådestyringssystemet har Post Danmark været i stand til at gennemføre en
markant optimering af bilparken, der har resulteret i en besparelse
på mere end 10 % på antallet af varebiler.

Vores online system gør os i stand til at styre, dirigere eller omdirigere
vores chauffører med meget kort varsel, fordi vi hele tiden ved, hvor
de er. I sidste ende kommer det vores kunder til gode i form af
Just-in-time-leveringer for at optimere deres forretninger”.

Investeringen i flådestyring har naturligvis medvirket til at gøre Post
Danmark mere konkurrencedygtig i forhold til optimering af hele
Post Danmarks egen infrastruktur.

Bent Jørgensen
FTZ Autodele & Værktøj A/S

Post Danmark A/S

Sparer masse af tid på materialestyring
”Når en virksomhed som vores skal holde styr på så meget materiel,
som vi skal, så er online materialestyringssystemet det helt rigtige.
Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at vi sparer masser af tid, fordi
vi hele nøjagtig ved, hvor vores kostbare materiel, værktøj og maskiner
befinder sig. Og i vores verden er tid lig med penge. Vores investering i
elektronisk materialestyring har tjent sig ind flere gange”.

Thomas Vahlun
MT Højgaard

Sådan kommer du videre…
Både 5FLEET og DIIMS leveres af Commotive, der også
hjælper dig med installation og etablering af produkterne.

Få en demo…
Første skridt er, at du får mere indsigt i, hvordan 5FLEET og DIIMS
virker for at kunne træffe en god beslutning i forhold til din virksomhed og jeres behov. Derfor vil vi opfordre dig til at holde et møde,
hvor vi kan få lejlighed til at demonstrere produkterne for dig.

Nem montage
Når du har besluttet dig for at etablere 5FLEET, sørger Commotive
for at installere produkterne.
Det samme kan gøre sig gældende for DIIMS, men her har du
mulighed for selv at installere produkterne på jeres materiel.
Det er både nemt og hurtigt gjort.
Hvis du ønsker at se mere om produkterne, er du velkommen på

www.5fleet.com
Alle angivne priser er ekskl. moms.

Kontakt Commotive
og aftal et møde
på tlf. 58 10 12 00

Commotive A/S | Tlf. 58 10 12 00 | info@commotive.com | www.commotive.com

