“Grøn

trafikstyring
Grøn bundlinje”

Miljøvenlig
trafikstyring

med Routeplan

Grønt overblik giver grøn
Realisér driftsbesparelser på 10-15 %!
Kend miljøeffekten af din samlede trafik!
Udregn CO2 besparelser ned på bilniveau!

Simulerer kørsel
Routeplan kan simulere kørsler og udregner og kortlægger rute, vognbehov, brændstofforbrug, kørte km, pris pr. tur mv. Ved tilbudsgivning
kan du simulere al kørsel og nøjagtigt udregne omsætning og andre
nøgletal for optimal drift og lønsomhed.

Dynamisk døgndrift
Routeplan arbejder i døgndrift og bevarer overblikket og fordeler vognressourcerne optimalt. Routeplan giver besked til hver vogn om kommende opgaver, prioriterer vagtvogne, tjekker at vogne er tilmeldt mv.
Derved fungerer Routeplan som hele centralens hukommelse.

t overskud

Miljøvenlig ruteplan
Med Routeplan får taxicentraler det optimale værktøj til fuldautomatisk
ruteberegning og tursammensætning. Routeplan arbejder i realtid
og overvåger den aktuelle trafik- og ressourcesituation. Routeplan
udregner og foreslår den optimale turafvikling i forhold til kundeønsker og miljøkrav.

Alle kørsler
Routeplan omfatter alle kørsler, fx skolekørsel, ældrekørsel, kurertjenester og Teletaxiruter. Allerede ved bestilling kan Routeplan
lynhurtigt udregne vognens ankomsttidspunkt og turens varighed
samt pris, så centralen med det samme kan informere kunden.

Udnyt vognparken
Routeplan bearbejder kørselsdata, sammensætter og beregner den mest
optimale turplan. Du udnytter konstant vognparken bedst muligt, fordi
systemet fordeler den mest egnede vogn tættest på kunden. Hvilket
reducerer spildtid og CO 2.

Vi udvikler teknologi, så du bedre
kan afvikle trafik
Frogne udvikler hele tiden værktøjer, der kan optimere din trafikafvikling, udnytte dine
ressourcer og sikre optimal lønsomhed af din trafik. Vil du fx:
•
•
•
•
•

Have overblik over miljøgevinsten af din trafik?
Have fleksibel og virkelighedstro trafikstyring?
Tilpasse din trafik efter miljøkrav?
Kommunikere dit CO 2 forbrug til omverdenen?
Realisere driftsbesparelser på 10-15 %?

Så er Routeplan det optimale trafikafviklingsværktøj, der tager højde for alle faktorer,
der påvirker trafikken. Med Routeplan kan du simpelthen følge din egen plan for
optimal trafikplanlægning.

Grønt lys for bæredygtig trafikafvikling
Kontakt Frogne for en vurdering af, hvordan Routeplan kan sørge for grønt lys i
din trafikafvikling.
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