Lönsam taxidrift

Effektiv taxidrift med gemensam bokning,
ruttfördelning, teknik och administration

Taxisamarbete fördel för både
städer och lokalsamhällen
Nordens vidsträckta geografi och stora variationer i taxibehov innebär att
transportresurserna måste utnyttjas effektivt för att vardagen ska fungera i
städer och mindre samhällen.

Stora driftsfördelar med intelligent teknik
Hur klarar man till exempel att hålla dygnet-runt-bemanning med bara en enda
telefonist? Hur löser man det stora behovet av ut- och hemresor på helgnätterna? Hur tillgodoser man transportbehovet på vintern när skidturisterna fyreller femdubblar invånarantalet i fjällbyarna? Svaret för lokala taxicentraler
kan vara att skaffa sig stordriftsfördelar genom att dela på teknik och tjänster
som bokning, ruttfördelning, it och administration.

Teknikpartner för alla centraler
Frogne har sedan flera år byggt upp samarbeten för teknisk stordrift med
taxicentraler i Danmark, Sverige, Norge, Island, Grönland och Tyskland, där
tusentals taxibilar idag styrs med gemensam teknik och gemensamma tjänster. Taxicentraler av alla storlekar använder integrerade Frogne-system både i
bilarna på centralen för att styra taxidriften.

Säker service och sjuktransport
I dag upplever tusentals åkare vid lokala taxicentraler i hela Norden, med allt
från en till hundratals bilar, dagligen fördelarna med en centraliserad trafikdirigering och gemensam onlinebokning, fakturering och administration. Och i de mindre samhällena är det många som gynnas av en effektiv taxidrift. Alla offentliga
transporter – från skoltransporter och resor för gamla och funktionsnedsatta
till sjuk- och patienttransporter – samordnas säkert och enkelt från en och
samma central, oavsett var i landet transporten ska ske.

VÅRT FOKUS ÄR på
DIN TAXIRÖRELSE, I
DITT OMRÅDE, MED
DINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Ett samarbete med Frogne tar sin utgångspunkt i din taxirörelse, i ditt område
och med dina förutsättningar. Samarbetet kan omfatta alla aspekter av din
taxidrift – från strategiska överväganden till optimal e-booking, logistikfunktioner, bästa teknikplattform och rationalisering av de administrativa uppgifterna. Här ges några exempel på fördelarna med ett samarbete:

Bollplank för mervärde och ökad omsättning

Strategi

Det finns många sätt att driva en taxicentral på. Men vill du kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen fullt
ut och utnyttja nya marknadsmöjligheter är Frogne en kompetent samarbetspartner. Om du vill automatisera
föraravräkningen eller uppnå stordriftsfördelar med en gemensam teknisk plattform kan Frogne erbjuda dig en
samarbetsrelation där vi gemensamt skapar affärer för dina bilar.

Bättre bokning och mindre tomkörning

System

Samordnad bokning ger kortast väntetid för kunderna och minst tomkörning för chaufförerna. I glesbefolkade
områden finns ofta en lokal telefoncentral med personlig betjäning dagtid och automatisk vidarekoppling till en
taxibil som tar hand om samtalen på kvällar och nätter. Gemensam trafikdirigering ger därför inte bara kortare
väntetid utan innebär också en garanti för att det alltid är någon som svarar i telefon och kan ta emot kundens
beställning – och genast bekräfta. Samtidigt ger internet ännu bättre bokningsmöjligheter. Internetbokning gör det
möjligt att planera driften och ger kunderna stor frihet. Det elektroniska bokningssystemet klarar belastningstoppar
och funktionen tilltalar kunderna, som kan planera sin resa i förväg och slipper telefonköer samt får bokningen bekräftad omedelbart och sedan får ett sms när taxin är på väg. Och som åkare slipper du kosta på ett dyrt callcenter
med dygnet-runt-bemanning. I stället kan du abonnera på bokningstjänster efter behov. Då får kunderna snabbare
betjäning och tomkörningen minskar.

Stabil drift trots skiftande behov

Bokning

It-utgifterna kan vara en tung budgetpost. Men it är ett av de områden där du kan få full funktionalitet utan egna
investeringar om du i stället väljer att samarbeta, antingen direkt med Frogne eller via ett större branschnätverk.
Vi kan ge dig råd i typiska frågeställningar, till exempel angående de tekniska förutsättningarna för lönsam drift,
hur du framtidssäkrar it-plattformen, binder upp minimalt med driftsresurser i bemanning och serverkapacitet samt
säkrar konstant upptid, hosting av programvara m.m. Vi är dessutom kända hos etablerade leasingföretag och kan
erbjuda dig hjälp med förmånlig finansiering av din it-drift.

Fördelar med gemensam administration

Admin.

De administrativa uppgifterna omfattar fakturering för alla taxibilar. Efter varje körning överförs kreditupplysningar
automatiskt från taxin till en central server. Därifrån sköts kreditkortsdebitering och avräkning gentemot offentlig
sektor och fasta avtal, som sjuktransporter och liknande. Den enskilda åkaren slipper på så vis tidsödande administration och alla parter får den säkerhet och dokumentation som bara en oberoende tredje part kan erbjuda.

Strategiska kunskaper och verktyg
Erfarenhet, rådgivning och affärsverksamhet

Teknisk trygghet i tusentals taxibilar

Med nästan 40 års erfarenhet av att utveckla effektivitetsbefrämjande driftslösningar har Frogne hunnit skaffa sig omfattande kunskaper om affärsmässiga problemområden och möjligheter i alla typer av taxiverksamhet. För att du ska få största
möjliga utbyte av våra kunskaper kan vi erbjuda rådgivning och samarbete kring de
strategiska aspekterna av din verksamhet.

Frogne kan erbjuda bokningscentraler i både storstad och glesbygd driftssäker framkantsteknik som enkelt kan anpassas och skalas efter dina behov. I Skandinavien
samarbetar vi med ledande taxibolag och i dag utnyttjar flera tusen taxibilar fördelarna av ett tekniksamarbete med Finn Frogne. I Norge TTT, i Danmark DanTaxi gruppen och TaxiNord och i Sverige Teknikbas Umeå Uppsala AB och Fågelviksgruppen.
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Snabb utskrift på termopapper ger tydliga och
hållbara kvitton och bidrar
genom snabb avräkning till
en positiv kundupplevelse.

Betalningsmodulen är
helt systemintegrerad och
garanterar åkaren giltig
betalning med betalkort
med chip och pinkod.

Informativ display säkrar
optimal kommunikation
mellan central och chaufför, bland annat möjlighet
att se en överblick online
över bilens intäkter.

Trendsättande och användarvänlig skärmdesign förenklar förarens kundbetjäning
och ger passageraren tydlig
betalningsinformation.

Diskret kamera med
krypterade bilder sätter
säkerheten i första rummet
för både förare och
passagerare.

Finn Frogne A/S
Ishøj Søndergade 19
DK-2635 Ishøj
Telefon: +45 43 32 77 33
info@frogne.dk
www.frogne.dk

Finn Frogne A/S är ett danskägt företag som med 38 års erfarenhet i dag är en av världens ledande utvecklare av intelligenta trafiksystem (ITS),
som optimerar effektivitet och lönsamhet inom taxidrift, bud- och kurirtjänst, handikapptransport och räddningstjänst.

