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Två gratis appar från Stoneridge
Stoneridge är nu glada att presentera två gratisappar till Android smartphones som ger föraren
möjlighet att dra nytta av den unika Duo teknologin och även kopiera färdskrivaren trådlöst.
Med Duo Mobile kan förarna med smartphones nu nyttja Stoneridges nya Duo
teknologi som kommer som standard och utan extra kostnad i alla nya Stoneridge
SE5000 Exakt Duo digitala färdskrivare. Duo Mobile är skapad för att hjälpa föraren att
hålla sig laglig och ger föraren realtidsinformation direkt in i sin telefon om daglig
körtid, veckoarbetstid, raster och viloperioder. Föraren får hjälp med att planera sin
körning genom att appen automatiskt räknar ner raster och daglig körtid vilket gör att
böter undviks och företaget blir effektivare.
Den andra gratisappen är Stoneridge Tacho Center som gör att föraren trådlöst kan
kopiera vilken färdskrivare eller förarkort som helst. Föraren kan välja mellan en
fullständig kopiering eller sedan senaste kopiering och välja vart den skall skickas,
antingen till sin egen mail eller direkt in till OPTAC3 analysmjukvara. Enklare kan det
knappast bli. Tacho Center har också den smarta funktionen påminnelser inbyggd som
informerar föraren när det är dags att kopiera sitt förarkort och färdskrivare. Detta
leder till mindre trassel med kablar och att det blir lättare att hålla reda på när fordon
och förarkort senast kopierades.
Båda apparna finns att ladda ner gratis på Google Play och fungerar med Stoneridge
Tacho Link dongel* som sköter kommunikationen mellan androidtelefonen och
färdskrivaren.
För mer information om apparna och Tacho Link, besök oss på www.se5000.com/se/mobileapps.html
*köpes separat

Not till redaktörer:
Stoneridge Electronics är en del av Stoneridge Group, en ledande designer och tillverkare av avancerade
elektronikkomponenter, moduler och system. Vi är kända för att utveckla innovativa och pålitliga produkter så
som instrumentpaneler, färdskrivare, telematiksystem och säkerhetssystem för fordonsindustrin. Stoneridge
Group har en årsomsättning på ca 5,6 miljarder och ca 6,000 anställda; varav 550 arbetar på Stoneridge
Electronics.
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Riina Kiefmann, Marketing Assistant
Tel. +44 (0)870 887 9308
riina.kiefmann@stoneridge.com

