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Med Routeplan kan du se alle dine kunder og ruter i kart, kladde og lage ruter
med drag & drop funksjon. Effekten av alle endringer sees umidelbart og f.eks.
kjørelister kan sendes direkte ut etter at endelig plan er besluttet.
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Routeplan gir oversikt rutene dag for dag og kan enkelt endres med drag & drop
mellom rutene, som oppdateres med nye tider, distanser og besparelser.

Routeplan ruteplanlegger
RoutePlan er vår webbaserte ruteplanlegger. Her legger du selv inn eller importerer kundelister og kjøretøy.
Du kan legge inn flere tusen kundestopp og kjøretøy fordelt på ulike ukedager med mer. Tildeling av kundebesøk, leveranser eller oppdrag til kjøretøy gjøres direkte i kart ved ”drag&drop” og rutene kalkulere automatisk med distanser, start og stopptider.

Over 10.000 stopp/lokasjoner
Kladd av ruter før effektuering
Utskrift av kjørelister
Rush- og bytrafikk justering
Integrert mot Autozeek og Fleetzeek (historisk kjøring)
Sortering og filtrering på kunder/grupper mm.

Collector Pro er også en viktig del av vår leveranse til mange av våre kunder. F.eks. sende ut kjørelisten generert i routeplan i tillegg til oppdragene knyttet til ruten. Les mer om CollectorPro på
Zeekit.no

Oppfølging og support.
For å sikre våre kunder best mulig utnyttelse av Routeplan fokuserer vi særlig på gi god opplæring og
support, slik at du som kunde kan bruke våre verktøy optimalt for best mulig effekt og økt besparelse.
Routeplan er en egenutviklet webløsning med ulike kartmoduler, adressesøk, gruppefunksjoner med
rapporter og lister som kan eksporteres for videre bruk. Systemet har også støtte for integrasjon mot
kundens ERP system via vårt API.

Noen bruksområder
- Energi
- Serviceyrker

Region
Rute 1 - 14 stopp, 28 KM, rute/leveringstid 6t.38 min
Rute 2 - 20 stopp, 35 KM, rute/leveringstid 7t.51 min
Rute 3 - 9 stopp, 17 KM, rute/leveringstid 4t.09 min
Ny plan etter optimaliseing:
Redusert distanse -13 km
Redusert rute/leveringstid - 1time og12 min

- Transport og logistikk
- Sikkerhet og vaktselskap
- Kommunale virksomheter
- Renovasjon

Ta kontakt for en gjennomgang av løsningen for å kartlegge hvordan routeplan kan effektivisere din
virksomhet.
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