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GPS-stöd för företag med servicefordon och fältpersonal 
 

Ecofleet är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och 
abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina fältobjekt och din personal. 
Ecofleet levererar information till dig i realtid och arbetar via GPS trackers eller Ecofleet Mobil app 
och ger samtidigt dina anställda ett mycket bra verktyg för körjournal och arbetstidsplanering. 

 

Ecofleet används i dag av företag runt om i Europa i fler än 80 000 fordon. 
 
 

Unika behov, unika Ecofleet lösningar 
 

Då olika företag har olika förutsättningar kring sina unika behov för nivån av GPS stöd så har 

Ecofleet ett flertal moduler och nivåer att välja bland. 

Ecofleet finns såväl för fasta 

fordonsenheter som app för Android och 

Iphone. I denna folder presenteras Ecofleet 

standardnivå för fasta fordonsenheter. En 

nivå som brukar passa de flesta användare, 

allt från tjänstebilsförare till Snöröjare och 

logistikcenter. 

 

 
 
Ladda ner Ecofleet Mobile på Google Play eller App store 
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Teknik -allmänt 

 
Ecofleet webbtracker fungerar på så vis att fordonsenheten 

kommunicerar till och från Ecofleet server via det mobila 

telenätet. Inga program behöver installeras lokalt på era 

datorer, något som gör det hela mycket lätt att administrera 

och tillgängligt var än ni befinner er. 

Fordonsenheten håller ordning på fordonets positioner 

och förmedlar dem vidare till Ecofleet servern. 

Systemet är dynamiskt och fordonsenheten rapporterar sin position utifrån förutbestämda 

tidsintervaller. Fordonsenheten rapporterar vid rörelse per default sin position till Ecofleet var 30:e 

sekund men kan ställas ner till 5 sekunders intervaller om man önskar. 

 
 

Typiska användare av Ecofleet GPS stöd är tjänstebilsförare, kommuner, åkerier, 

maskinuthyrare, budfirmor, serviceföretag, ägare av entreprenadmaskiner och bilpooler. 

 

 

 

I Fordonet 

 
Fordonsenhet 

 

En GPS enhet monteras i varje fordon. Monteringen och inkopplingen är 

mycket enkel och kräver inga extra ordinära kunskaper. 

Komplett kabelsats medföljer enheten. 

Standardenheten har möjlighet att ansluta 1st givare/knapp för olika typer av registrering. 

Den lite större enheten kan förses med bränslegivare, temperaturgivare och ID6 kortläsare. 
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På kontoret 

 
Ecofleet webbapplikation 

 
Ecofleet är helt webbaserat. Ett inloggningsnamn och lösenord är därför allt som 

behövs! (T.ex. info@info.se) . Varje användare i företaget får sitt unika 

inloggningsnamn. 

Ecofleet Standard är den enklaste men en väl funktionsfylld nivå. Ändå är Ecofleet standard 

mycket välfyllt jämfört med många andra dito system. 

I Ecofleet standard kan ni till exempel... 

• Följa era fordon i realtid 

• Skapa Ecofleet standardrapporter 

• Se fordonshistorik 

• Geofencing (Områdesregler etc) 

• Alarmknapp 

• I/O triggning. Regelhantering 

 

Ni får därför snabbt enkelt och bekvämt, full kontroll på era anslutna 

fordon och kan därför bedriva den planering på bästa sätt som arbetet kräver och generera rapporter 

för de faktureringsunderlag som behövs. 

 
Användare 

Ecofleet ger tillgång till en eller flera administratörer att hantera de grundläggande 

inställningarna. Sedan kan ni ansluta alla era anställda som användare om ni önskar. Ni kan ge var 

och en olika rättigheter beroende på vad de ska kunna se och göra i Ecofleet, möjligheterna är 

oändliga! 

Realtid 

Alla era anslutna fordon kan snabbt följas av er ledning eller andra utvalda personer. 

Direkt via Internet, i realtid. 
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Rapporter & körjournaler 

I Ecofleet kan ni skapa dagrapporter, veckorapporter och periodrapporter. Ni kan skapa kompletta 

körjournaler som uppfyller skatteverkets krav. Händelserapporter (baserade på olika händelser som 

I/O signaler, hastighetsbevakning, områdesregler mm. ) Vidare kan ni skapa rapporter över 

toppdestinationer, arbetstidsrapporter osv. 

Alla rapporter kan dessutom exporteras till Excel och/eller PDF. 

Tider, hastighet 

All aktivitet loggas med tid, datum och hastighet. 

Historik 

Ecofleet skapar full historik över alla gjorda körningar. Ni 

kan sedan enkelt spela upp animerad playback över utvalda 

körningar och fordon. 

 
Arbetsområden 

I Ecofleet skapar ni enkelt era egna arbetsområden t.ex. för era kontrakterade jobb. På så sätt kan 

ni lätt kontrollera och rapportera när era fordon och anställda jobbat och i vilka arbetsområden. 

 
Tider 

All aktivitet i arbetsområdena loggas med tid, 

datum, utfört arbete etc. 

 
Övervakning 

Skapa larm och påminnelser till mail och SMS, 

direkt från Ecofleet. 

 
Regelhanterare 

I Ecofleet sätter ni enkelt upp regler för arbetstider, anslutningar, hastigheter, kundbesök mm. 
 

 
Green Driving/miljösmart körning 
Genom Ecofleet´s unika funktion „Green Driving“ är 

effekten förutom att era fordon körs miljösmart så 

minskar ni effektivt era kostnader för bränsle och slitage. 

Ecofleet Green Driving hjälper era förare att köra 

miljösmart och agera skonsamt mot fordonen. Green 

Driving mäter G- krafterna vid acceleration, inbromsning 

och kurvtagning och flaggar såväl visuellt som 

rapportmässigt hur fordonen körs. 

Genom att använda Ecofleet Green Driving som underlag för att lära förarna att köra miljösmart 

tjänar såväl er organisation som omvärlden miljöpoäng och ni åstadkommer stora 

kostnadsbesparingar. 
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I telefonen 

 
Ecofleet Mobile 

 

 
Vem har nytta av Ecofleet mobila lösningar? 

 

Ecofleet mobile är det ultimata hjälpmedlet för dig som har fältpersonal och behöver stöd och 

support för dem. Sänd ut tidsbestämda arbetsordrar med vägbeskrivning. Optimera din 

resursfördelning och planering genom Ecofleet GPS tracking. Få omedelbar bekräftelse på utförda 

uppdrag. Ecofleet Mobile är det perfekta verktyget för såväl service och reparationspersonal som 

hemtjänst, distriktssköterskor etc. 

 
Använd din arbetstid på bästa sätt 

 

Med Ecofleet kan du kan alltid vara säker på att 

dina anställda har den senaste informationen kring 

sina uppdrag. Du kan också tilldela dem nya 

arbetsuppdrag och ta emot realtidsinformation från 

din personal om såväl problem som färdigställda 

uppdrag. 

 
Öka transparensen kring dina arbetsprocesser 

Ecofleet mobil app hjälper dina anställda att hantera sina uppdrag, meddela status, (”Att göra”, 

”Pågående”, Utfört”) till kontoret. En särskild rapportfunktion möjliggör optimal kontroll över din 

organisations produktivitet och ställda kvalitetsmål. 

 

 
Aktivera ditt eget Ecofleet idag 

Kontakta oss berättar vi mer om alla möjligheter och hjälper er att aktivera den Ecofleet nivå 

som passar er och era unika behov bäst. 
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