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Välj SE5000 Exakt Duo digitala färdskrivare och märk skillnaden den gör för din
verksamhet
Förare sparar i genomsnitt 45 minuter per dag, beräknat enligt gällande lagstiftningen, med den
digitala färdskrivaren SE5000 Exakt Duo från Stoneridge. Den integrerade Duo-tekniken ger
ytterligare fördelar som låter förare att se kör och vilotidsberäkningar på färdskrivarens display och
hjälper dem användbara varningar och meddelanden som talar om när det är dags för rast eller när
det går bra att köra igen. På så sätt kan de hantera sin tid mer effektivt samt hålla förarna innanför
gällande lagsstiftningen. Färdskrivaren är dessutom klar för fjärrkopiering tillsammans med
Stoneridges digiDL fjärrkopieringslösning, vilket effektiviserar ytterligare genom tidsbesparingar
jämfört med manuell kopiering.
Stoneridge har fått omdömen från några kunder som har använt SE5000 Exakt Duo sedan
introduktionen i mars förra året.
"Sedan vi bytte till SE5000 Exakt Duo har frustrationen bland förarna minskat"." säger Tomas
Persson, Transportledare på Örebro Express AB "användargränssnittet är lätt att använda och det
är snabbt att komma igång när du har satt i kortet." "Med hjälp av TachoLink dongeln du kan
även få den information prydligt presenterad på din smartphone."
SE5000 Exakt Duo den enda färdskrivaren på marknaden att erbjuda dessa fantastiska ny funktioner,
utan extra kostnad både för eftermarknaden och OEM-tillverkare.
Men det slutar inte där; det är den perfekta partnern till Stoneridges digiDL fjärrkopieringslösning
och vi kan också erbjuda en svit av verktyg och Smartphone appar att hjälpa administratörer och
transportledare att optimera sina verksamheter ytterligare. Med appen Duo Mobile kan förare få
information, i realtid, från sin SE5000 Exakt Duo visad i displayen på sin Smartphone. Det gör det
ännu lättare att hålla reda på sina kör- och vilotider. Med appen Tacho Center kan man kopiera sin
färdskrivardata trådlöst, med hjälp av sin smartphone, och skicka den till vald destination.
För åkare som är osäkra på att ta steget och uppgradera till en färdskrivare klar för enminutsregeln
har vi på Stoneridge tagit fram ett praktiskt jämförelseverktyg, på SE5000-hemsidan, som hjälper till
att beräkna vilka besparingar som de kan göra med en SE5000 Exakt Duo.
På hemsidan finns det även omfattande och gratis utbildningsresurser med användbara
instruktionsvideos och guider utformade för att hjälpa förare och transportledare att maximera
nyttan med Duo från dag ett.
Så med alla dessa fantastiska fördelar, dröj inte, ring Stoneridge i dag på 08-15 44 00 för mer
information om SE5000 Exakt Duo eller besök hemsidan på www.SE5000Exakt.com/se.
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