BLUETOOTH TAGS TIL VÆRKTØJ
HVIS DU KAN SVARE ”JA” TIL NEDENSTÅENDE
SPØRGSMÅL, ER DETTE MATERIALE IKKE TIL DIG:
+ Har du det rette værktøj med til opgaven?
+ Ved du, hvor det befinder sig lige nu?
+ Har du overblik over, hvor det sidst var i brug?
+ Ved du, hvordan du finder bortkomment materiel?
+ Har du overblik over dit værktøjslager?

SVAREDE DU ”NEJ” PÅ ET ELLER FLERE SPØRGSMÅL,
KAN DU MED FORDEL LÆSE VIDERE...

VED DU HVOR DIT
VÆRKTØJ ER HENNE?
S

tørre fokus på reducering af tids- og ressourceforbrug og en evig kamp om at leve op til de høje krav
om kvalitet, fylder meget i en virksomhed.
Vi leverer løsninger, der optimerer din daglige planlægning. Det sikrer dig tid, så du kan øge serviceniveauet til dine kunder.
Med ProTags fra r2pTracking kan du skabe overblik
over dit værktøj og andet materiel. Som en del af vores flådestyringsplatform WebTrack, kan du nu også
få oversigt over følgende:
+ Lokalisering af værktøj
+ Mulighed for opdeling i grupperinger
+ Overblik over værktøjslager i realtid
+ Genfind bortkomment materiel
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WEBTRACK

FLÅDESTYRING DER SKABER OVERBLIK
+ Samlet online overblik og visuelt statuskort i realtid
+ Øget effektivitet på de enkelte opgaver
+ Gør dine administrative arbejdsprocesser lettere og reducerer tidsspild
+ Dokumentationskatalog som du kan bruge til kunder og internt i virksomheden
+ Overblik over tidsforbrug på dine opgaver ved at inddele dem i POI-zoner
+ Opret alarmer og bliv informeret via sms, e-mail eller notifikationer
+ Mulighed for at reagere hurtigt ved pludselig opståede situationer
ALARMER
Det er nemt at oprette og administrere alarmer i WebTrack. Når alarmen aktiveres
modtager du en sms, e-mail eller en notits på skærmen, så du konstant er opdateret.
Du kan oprette forskellige alarmtyper på din enhed eller gruppe af enheder.
POI - POINT OF INTEREST
Når du opretter POI’er får du et samlet overblik over dine POI-zoner på online kortet.
Inddel f.eks. kunder i POI-zoner og udtræk rapporter, så du kan få informationer om
aktiviteter i forhold til tidsforbrug.
DOKUMENTATIONSGRUNDLAG
Brug de mange rapporter i WebTrack som dokumentation over for dine kunder.
Eksempelvis kan du med arbejdstidsrapporten dokumentere, at arbejdet er udført til
aftalt tid samt som faktureringsgrundlag. Internt kan rapporterne bruges til at give dig
den nødvendige viden til at optimere din forretning.
SERVICEPLANLÆGNING
Servicemodul, der holder styr på serviceplanlægning af dine vogne og materiel. Du
sikrer dermed optimal vedligeholdelse og forlænger dets levetid. Du får overblik over
alle tilmeldte enheder og modtager en ugentlig servicerapport.

r2pTracking har siden 1997 beskræftiget sig
med udvikling og salg af løsninger til bl.a.
flådestyring og GPS-tracking.
Vi har sammen med flere af vores kunder
udviklet unikke og komplette løsninger, der
er med til at optimere produktivitet og reducere omkostninger til brændstof og spildtid.
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Vi har kunder i det meste af Europa og leverer løsninger til mange brancher, herunder
Transport, Montage og Service, Bygge og
Anlæg, Entreprenører, Skov og Landbrug.
Vi tilbyder optimal service, sikkerhed for
leverance til tiden og professionel backup fra start til slut.

