Integration med Vägtrafikregistret
Fordonsinnehav med automatik
Besiktning: utfall och inställelsedatum
Fordonsstatus: körförbud, brukandeförbud,
avställd, yrkesmässig trafik etc.
Tekniska data: längd, vikt, drag, motordata etc.

Alla fordon från start !

Drivmedel
Import från drivmedelsleverantör m. förbrukn.

I datorn, surfplattan och mobilen

Miljörapport med emissioner & energiinnehåll

Fordonskontroll är ett webbaserat system för fordonsadministration.
Fordonskontroll riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter
och passar en fordonsflotta innehållande allt ifrån ett tiotal fordon till flera
tusen fordon.

Hantering av samtliga kontroller
Inställelsedatum och inbokad tid:
Service, färdskrivare, alkolås, kyl, kran etc.
Felrapportering (web, mobil/app, SMS, transPA)
Automatiska felrapporter vid kontrollbesiktning
Uppföljning, status, prioritet, noteringar
Loggbok
Dokumentera däcksbyten, reparationer etc.
Kostnader
Kan kopplas mot loggbok eller felrapporter
Dokumentmallar
Bygg egna protokoll, blanketter och checklistor:
Skyddsrond, rekvisition, skadeanmälan etc.

Koder, serienr, utrustning, pallplatser etc.
Kalender

Prova Fordonskontroll i 30 dagar !

Inbokade kontroller och inställelsedatum

Utan förbindelser och kostnader!

Rapportgenerator
Skapa och spara enkelt egna unika rapporter

Efter att ansökan för testkonto blivit godkänd hämtas alla era fordon och fordonsuppgifter med automatik från Vägtrafikregistret.

Uppladdning av filer (pdf, bild, word-dokument)

Redan från start finns hela er fordonsflotta inklusive en kalender med aktuella
inställelsedatum för kontrollbesiktningar.

Integration besiktningsaktör

Finns anmärkningar på något fordon från senaste kontrollbesiktningen har
även automatiskt genererade felrapporter skapats.

Kopplas till fordon, kontroller, felrapporter m.m.

Opus Bilprovning

Besikta Bilprovning och

Bilprovningen - Boka och hämta bokade tider
Integration digitala färdskrivare

Besök oss på www.fordonskontroll.se och klicka på Testkonto

idha-Online TIS-Web och Stoneridge Optac3
- Automatisk import av uppgifter (mätarställning)
- Inställelsedatum tvåårskontroll (kalibrering)

Några kundreferenser - fler finns på vår hemsida
Nu i flera länder

!

Bl.a. finns möjlighet att
hämta fordonsdata från
Finland via Traficom.

- Datum för nästa kopiering av färdskrivare
Integrationer fordonstillverkare
Volvo Dynafleet Scania Fleetmanagement
och

FleetBoard

Integrationer med gps & kartfunktion
PosTrack TotalCar TelliQ Transics
Kontakta oss om vilka
länder som är aktuella.

ExyPlus Automile och ABAX
Övriga integrationer
transPA (Förare felrapporterar i tidrapporteringen)
NTM och
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Extrafält (kundspecifika fält)

Rätt fordon & rätt information - inget annat
Tack vare den unika integrationen mellan systemen
Fordonskontroll och Verkstadsportalen får alla
verkstäder i Verkstadsportalen alltid tillgång till
fordonsuppgifter som är relevant och aktuellt.

Integrerat med Fordonskontroll

Verkstadsportalen är en kommunikationskanal
mellan fordonsägare och verkstad
Verkstadsportalen används för att enkelt kommunicera felrapporter,
bokningar, mätarställningar, filer eller annan kundspecifik
information om fordonen.

Här följer exempel på hur en verkstad och
fordonsägare kan konfigurera integrationen:
En märkesverkstad får tillgång till de
fordonen som är av deras fabrikat
En glasverkstad får enbart tillgång till de fordon
som har en felrapport där felet handlar om glas
Verkstad som utför kalibrering av digitala
färdskrivare ser enbart fordon med digitala färdskrivare och datum då kalibrering ska utföras
Den lokala verkstaden som utför enklare reparationer tilldelas manuellt felrapporter direkt av kund
från Fordonskontroll och kan snabbt föreslå ett
datum då åtgärd kan genomföras
Däckfirman ser enbart de fordon, inklusive aktuella mätarställningar, som de har avtal för

I exemplet ovan skriver föraren en felrapport i Fordonskontroll. Fordonsansvarig väljer
att skicka felrapporten till verkstaden. Verkstaden föreslår ett datum för åtgärd som
godkänns av fordonsansvarig. Bokningen syns direkt i bådas kalendrar.
Efter verkstadsbesöket skriver verkstaden alla åtgärder som gjorts på felrapporten och
stänger därefter felrapporten. Detta kan fordonsansvarig se direkt i Fordonskontroll.

v. 2018.1

Naturligtvis kan kunder i Fordonskontroll som har
egna verkstäder också använda Verkstadsportalen.
Fördelen för verkstaden är de enbart ser det som är
relevant för verkstaden. Inget annat.

Verkstaden kan arbeta mot en eller
flera kunder i Fordonskontroll
Verkstadsfilial
Om verksamheten finns på flera orter kan alla dessa
verkstadsfilialer läggas in och filtreras per filial

Prova Verkstadsportalen i 30 dagar
Utan förbindelser och kostnader!

Dialogen

Vid ansökan ange gärna direkt vilka kunder i Fordonskontroll som ni
önskar arbeta mot. Flera kunder kan alltid läggas till senare.
Besök oss på www.fordonskontroll.se och klicka på Testkonto

Funktionen Dialog används vid kommunikation
mellan verkstad och kunder i Fordonskontroll.
Det kan vara allt från att bokningar ska godkännas
av båda parter till frågor som rör specifika fordon.

Ring oss mer än gärna för mer information

021-83 82 80
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722 17 Västerås

Prisuppgift och övriga frågor: 021-83 82 80

info@fordonskontroll.se

