Webbaserad tjänst för fordonsuppföljning

Varför investera i mowic-on-track?

Webbaserad tjänst för fordonsuppföljning
Mowic On Track är en webbaserad tjänst för att effektivisera
och optimera användandet av din fordonsflotta. Automatiska
körjournaler, positionering och uppföljning av nyttjandegrad.

Mowic On Track ger dig effektiv uppföljning med lättolkade
grafer, diagram och rapporter över alla fordonsaktiviteter
och händelser.

Med kartfunktionen kan du när som helst se tillgängligheten,
produktiviteten och prestationen hos dina fordon.

Mowic On Track är en komplett tjänst som består av webkonto, fordonsutrustning och kommunikation.

Vad säger kunden?
Norrtälje kommun sparar pengar och resurser
MF-avdelningen på Norrtälje kommun ansvarar bland annat för ca 50 bilar som finns ute på
kommunens förvaltningar, samt en bilpool bestående av 24 bilar.
”Det har alltid varit svårt att få folk att fylla i sina körjournaler
och om de väl är ifyllda så gäller det att de kommer ihåg att
skicka in dem till oss också,” säger Karin Dahlqvist, MF-chef
på Norrtälje kommun och fortsätter.

följer skattevekets regler var såklart ett krav”, fyller Karin i
och fortsätter, ”till och med revisorerna blev glada när de
fick se våra underlag”.

Redovisa nyttjandegrad
”Vi hade till en början månadsvisa körjournaler som vi ville
att förarna skulle fylla i, sedan ändrade vi till kvartalsvisa körjournaler i förhoppning att det skulle gå lättare att fylla i om
de hade längre tid på sig, men det blev inte bättre för det.”

Hantera körjournaler
Det var i februari 2010 som MF-avdelningen skaffade ett
mowic-on-track system med tillhörande GPS:er med avsikten att förenkla körjournalshanteringen och samtidigt spara
både tid och resurser. Ett 50-tal bilar utrustades.
”Vilken skillnad det blev! Nu behöver jag bara logga in på
sidan, och ta ut de rapporter jag behöver. Bilens registreringsnummer, och körda kilometer. Snyggt och prydligt”,
säger Mona Forsberg på MF-avdelningen. ”Att rapporterna

”Jag har också tagit ut statistik för ett helt år per bil. Då ser
man tydligt att nyttjandegraden varierar kraftigt från bil till
bil. När listan kommer, svart på vitt, är det glasklart. Jag har
sedan gått vidare till förvaltningen med dessa uppgifter och
tipsat att om de nyttjar vissa bilar till större del så kanske
de kan frigöra andra. Mycket riktigt, på vissa förvaltningar
har de kunnat plocka bort ett antal bilar med låg nyttjandegrad, och istället höjt nyttjandet på andra. Det är verkligen
att spara pengar det!” säger Karin.
”Det känns också bra att veta att systemet erbjuder mycket
mer funktionalitet än vad vi använder idag”, säger Yvonne
på MF-avdelningen avslutningsvis.

Användningsområden
Korrekt körjournal
Körjournalen följer Skatteverkets regler för redovisning av tjänste- och
privatkörning. Med en knapp i bilen kan du välja om det är en privatkörning eller tjänstekörning. Alternativt kan journalen kompletteras
med privat eller tjänstemil av föraren sedan han själv exporterat journalen till Excel.

Fordonsöversikt
Du får via kartan en snabb överblick av ett speciftkt fordon, en utvald
grupp eller alla dina fordon och kan lätt hitta rätt resurs för rätt uppdrag.
Visar aktuella positioner, kommunikationsstatus, eller om några varningar eller larm finns. All information visas i realtid.

Zonhantering
Du kan definiera zoner exempelvis runt en arbetsplats och få automatiskt
meddelande om fordon åker in eller ur en zon. Zoner kan användas som
ett urval i rapporter. Vilka zoner har besökts?

Arbetslogg
Du skapar själv dina rapporter efter din verksamhets behov. Du kan
skapa exempelvis en summering av gångtid på ett specifikt fordon eller
maskin eller en översikt av dina fordons utnyttjande under en specifik
tidsperiod. Rapporten kan du använda direkt eller bestämma att den
ska skickas automatiskt till en e-mailadress med ett valt tidsintervall.

Fakturaunderlag
Skapa enkelt korrekta fakturaunderlag, exempelvis för arbetstidsdebitering eller redovisning av restid för ett speciellt projekt.

Tillvalsfunktioner
ECO-driving / körbeteende
Gällande acceleration, inbromsningar och kurvtagning.
Privatknapp
Med privatknappen kan du enkelt rapportera om din
körning är privat eller i tjänst. Denna är även ett steg i
vårt integritetsskydd dvs. att om du kör privat så registreras endast de kilometer du kör men inga kartpositioner eller adresser.

Lätt att installera
En leverans består av en elektronikenhet, anslutningskablage och en antenn som enkelt installeras i
fordonet.
Vi erbjuder ett rikstäckande installatörsnätverk och kan
hjälpa dig hitta din närmaste installatör.

Föraridentitet
Via en nyckelbricka identifieras vem som kör bilen. Är
en bra funktion om det är flera förare som kör samma
fordon.
Användning utomlands (Roaming)
Med roaming som tillval kan dina fordon även kommunicera utanför Sveriges gränser.

Om Mowic AB
Mowic är ett teknikbolag med spetskompetens inom mobildata och GPS-baserade lösningar. Som operatör med
eget nät och i samarbete med utvalda partners erbjuds
kompletta helhetsåtaganden inom M2M för affärskritisk
data
Mowic har sedan 10 år tillbaka arbetat med avancerade
GPS-system för drift och underhåll av vägar och infrastruktur och levererar lösningar till flertalet av de största aktörerna i Norden.
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