Vi gör vardagen lättare
Transiro har 20 års erfarenhet av att utveckla, driva och förbättra
affärs- och planeringssystem. Vi fördjupar oss i våra kunders
arbetsområden och levererar kraftfulla system som effektiviserar
arbetet och ökar lönsamheten.
Klartext Bussbokning är ett marknadsledande planeringssystem
för linjetrafik, skoltrafik och beställningstrafik, utvecklat i
samarbete med ledande svenska bussbolag. Alla chaufförer
får en tydlig körorder, tjänstebeskrivning och arbetsschema.
Trafikledningen får en grafisk överblick på alla körningarna
och ekonomiavdelningen får koll på kundfordringarna. Klartext
består av en grundmodul och flertalet tillvalsmoduler och kan
enkelt anpassas efter verksamhetens behov.
Som ett steg i vår ambition att utveckla smarta digitala lösningar
som underlättar arbetet i små, medelstora och stora bussbolag, lanserar vi en nu – Klartext Mobil – en mobil funktion som
erbjuder en stor tidsbesparing för företagets trafikledning.

Läs mer om Klartext Mobil i den här foldern,
på www.klartextbussbokning.se, eller kontakta
oss för en kostnadsfri visning, 040 – 671 21 40.

Transiro Eco Transport AB, Kamaxelgatan 11, 212 41 Malmö.
Telefon: 040 - 671 21 40, www.klartextbussbokning.se

Klartext Mobil
– för smarta trafikledare
Digitala körordrar och effektiv
uppdragshantering via app

Nu blir körordrar digitala
och automatiska
Hantering av körordrar är en tidskrävande uppgift för
transportföretagets trafikledning, och det kan gå flera
dagar från avslutat uppdrag till fakturering. Att fördela
körordrar med hjälp av telefon och pappersutskrifter
bidrar inte heller till miljömässiga mål om papperslösa
rutiner. Just därför har vi utvecklat Klartext Mobil.
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I Klartext Mobil får du som är
chaufför tydlig och uppdaterad
information om dina uppdrag

Tillbaka
i garage
Kör från
garage

Mobilappen Klartext Mobil är en tillvalsmodul för dig som arbetar
i Klartext Bussbokning. Tjänsten digitaliserar och automatiserar
hela arbetesflödet kopplat till körordrar. All pappershantering
försvinner. Det effektiviserar trafikledningsarbetet, förenklar

GPS-rapportering av
kvittenspunkter i realtid

Chauffören får sina uppdrag direkt i mobilen
Chauffören installerar appen i sin telefon och får mobil tillgång
till körordrar, arbetsschema och tjänstebeskrivningar. Körordrar

Klartext Mobil är en app som du
enkelt installerar på din telefon

•

Du får arbetsschema och körordrar
direkt i mobilen

•

Dina körordrar innehåller alltid de
senaste uppdateringarna

kommunikationen med chaufförerna och ökar möjligheten
till snabb och korrekt fakturering.

•

Klartext Mobil skickar in GPS-punkter längs
körrutten, och rapporterar körtid, körsträcka

•

Du påbörjar, kvitterar och avslutar
dina uppdrag direkt i appen

•

Du kan kvittera körningen med upp
till 5 kvittenspunkter

•

I samband med kvitteringarna kan
du lämna noteringar

samt hastighet. Chaufförerna kan ange upp
till 5 kvittenspunkter och lämna noteringar till
trafikledningen under körningens gång.

som registreras i Klartext Bussbokning skickas automatiskt
till appen, vid en av er angiven tid. Chauffören bekräftar, och
låser därmed, sina uppdrag i appen.

Trafikledningen kan följa uppdragen i systemet
Alla uppgifter kopplat till en körorder presenteras tydligt.
Trafikledningen ser vilka chaufförer som har bekräftat sina
uppdrag och kan följa körningen i realtid från kontoret. De
ser också om chauffören gör noteringar under körsträckan.

Kortare tid från order till fakturering
I samma stund som chauffören markerar körningen avslutad,
finns all data kopplat till faktureringen tillgänglig på kontoret.
Appen återkopplar körtid, körsträcka och hastighet, jämför
uppgifterna med planerad körsträcka och gör det möjligt att se
korrekta kostnadsutfall. Det underlättar faktureringsarbetet.

Läs mer om Klartext Mobil på
www.klartextbussbokning.se

Klartext Mobil – digitala körordrar och effektiv uppdragshantering via app

Ring 040–671 21 40 för en kostnadsfri visning!

