
PLANLÆGNING AF RUTEKØRSLER 
En fuld digital løsning til planlægning af kørselsopgaver

Drop papirarbejdet og spar tid

Gør processen hurtig og effektiv, når 
opgaver som fejning, græsslåning og 
tømning af affaldsspande køres ofte 
med de samme rutiner.

Synchronicer kan effektivisere og 
beregne de mest optimale kørselsruter 
– ved at medregne vigtige faktorer 
som fx nærmeste medarbejder, 
tidsinterval for ankomst og arbejdstid 
til rådighed.



Spar tid og anvend ressourcerne effektivt

Når en rute fx består af etapekørsler eller 
arealvedligeholdelse, kan medarbejderen 
afvikle kørslen og dokumentere i 
Synchronicer, at ruten er kørt, eller at 
opgaverne er løst.

Hurtig og brugervenlig app i marken
Medarbejderen følger blot appens 
anvisninger og får vist ruten på sin 
tablet eller smartphone. Opgaverne 
løses og dokumenteres med position og 
tidsforbrug. 

Følg med på kontoret
Kontorpersonale har altid overblikket i 
realtid på oversigtskort og på listeform.
Her kan man både få vist planlagte ruter, 
allerede kørte ruter, og se om en specifik 
opgave er løst. Rutekørslen kan derfor 
følges helt ned til mindste detalje. 

Mange smarte funktioner
Få et fleksibelt systen med flere fordele:
• En rute kan afbrydes for at blive startet 

igen dagen efter. 
• Man kan være flere om en rute, hvor 

medarbejderne løbende kan følge 
med i, hvor langt de andre er nået på 
ruten.

• Med tilvalg af GPS-tracking er det 
muligt at se, hvornår materiellet har 
været anvendt.

Spar ressourcer med ruteoptimering
Lad Synchronicer automatisk beregne 
de mest effektive kørselsruter ud fra de 
tilgængelige ressourcer og positioner. 
Det giver ofte 3-10 procents besparelser 
på tids- og brændsstofforbrug.

Disponeringsforslag 
udarbejdes...

Få mere information om Synchronicer Rutekørsler  
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Opgaverne følges 
på kontoret

Chaufføren kører ruten 
og løser opgaverne med 
tidsangivelser

Få beregnet den mest
effektive kørselsplan

år med 
innovativ IT


