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Fleetzeek gir deg det planleggingsverktøyet oversikten og dokumentasjonen 
du trenger for din kjøretøyflåte og marskinpark.

- business in motion  

Fleetzeek
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PRODUKTPORTEFØLJE  

Elektronisk kjørebok Ruteplanlegger Datafangst Flåtestyring                               Objektkontroll

DYNAMISKE LØSNINGER, UAVHENGIG AV BRANSJE OG BEHOV.  
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NOEN AV VÅRE GPS-ENHETER

GPS M/DATAFANGST
GPS med digitale inn/
utganger for tilkobling 
til sensorer og annet utstyr.

SPOT 
GPS med innbeygd batteri
posisjon 4 /pr. døgn - 5 år.
Beregnet for utstyrskontroll.

GPS M/DATAFANGST
GPS med sigarettenner-
tilkobling for enkel flytting 
mellom kjøretøy.

A11 SPOT II A9P

Noen bruksområder 
- Entreprenører  
 
- Energisektor / beredskap og    
      redusert KILE  
- Facility Services 

- Transport og logistikk

- Sikkerhet og vaktselskap

- Kommunale virksomheter

- Renovasjon

Fleetzeek flåtestyringssystem 

Fleetzeek flåtestyring benyttes i dag av både offentlige og private selskaper for en effektiv og optimal utny-
telse av biler og maskinpark. En GPS monteres i kjøretøyet eller utstyret og sender inn data som blant annet 
posisjon, distanser, tidspunkter. Man kan også enkelt koble på annet tilleggsutstyr til GPS-enheten der det er 
behov for å samle inn andre typer data. 

Fleetzeek dekker ikke bare pålagte dokumentasjonskrav. Fleetzeek er også et viktig verktøy for å oppnå en 
optimal, digitalisert og effektiv drift!

 Fakturagrunnlag 
 Dokumentasjon m/u kartvisning
 KM og tidsrapporter
 Kart / Flyfoto / Street view
 POI rapporter (Point Of Interest, f.eks kunder)

Oppfølging og support.  

Fleetzeek gir oversikt live og med alle produksjonsdata 
i ulike rapporter og i kart.
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For å sikre våre kunder best mulig utnyttelse av Fleetzeek fokuserer vi særlig på å yte god opplæring og  
support.    

Fleetzeek er et egenutviklet system som tilbyr flere ulike kartmoduler, en SMS kommunikasjonsmodul, rapport-
generator og mange muligheter for å tilpasse innsyn og tilgangsnivåer. Systemet har også støtte for integrasjon 
mot kundenes ERP-system via vårt API.

Fleetzeek er godt etablert og benyttes i dag av entreprenører, energiselskap, offentlig sektor, service- og 
transpornæring i flere nordsike land.    
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FLEETZEEK FLÅTESTYRING  FLEETZEEK  FLÅTESTYRING

Collector Pro er også en viktig del av vår leveranse til mange av våre Fleetzeekbrukere. Kombinasjon 
av lokasjonsbaserte data (bilen plassering, kjørte km, etc.) og andre behov som  bl.a. timeregistrering, 
arbeidsordre, sjekklister mm. kan gi ytterligere verdi. Les mer om CollectorPro på Zeekit.no


