
GSGroup Veivedlikehold  
sikrer effektiv drift.

[veivedlikehold]



[GSGroup forenkler veivedlikeholdet]

Et godt veivedlikehold er viktig for trafikantene, enten det er kraftig snøfall, isete veier eller veikanter  
som må klippes. Da er det viktig å ha et godt støtteverktøy som forenkler og øker kvaliteten på  
arbeidet. Guard Systems Veivedlikehold gjør hverdagen langt enklere for alle som jobber med  
veivedlikehold, sommer som vinter.

www.gsgroup.no

Enklere utkalling av mannskap
Arbeidsbeskrivelser rett på telefonen

Innrapportering av avvik
Gode rapporter

[fordeler] 

> Effektiv utkalling av mannskap, oppdrag sendes rett til mobilapp
> Alltid oppdatert informasjon, med arbeidsbeskrivelser og rodekart
> Viser gjenstående arbeid i kart 
> Avvik kan sendes fra mobilapp (f.eks feilparkert bil eller skadet gjerde)
> Driftsansvarlig får kontroll og oversikt (pågående og historiske aktiviteter)
> Gode rapporter forenkler etterarbeid
> Servicetorget kan gi bedre svar og oppfølging til innbyggerne
> Brukervennlig web-løsning (ingen installasjon av programvare) 

[web og appløsning]

>

[gode integrasjonsmuligheter] 

Systemet tilbyr et innholdsrikt grensesnitt. 

Gode integrasjonsmuligheter sikrer verdiøkning. Ta i bruk data fra systemet i øvrige systemer 
i din organisasjon.



[utkalling]

Arbeidsleder kan sende ut arbeidsordrer direkte til 
mannskapets mobiltelefoner eller nettbrett. Roder 
vises direkte i kartet og fargekodes i forhold til hva 
som skal utføres, f.eks brøyting, salting og strøing. 
Mannskapet bekrefter oppgaver, og angir når arbeidet 
starter og slutter.

Arbeidsleder får god kontroll og oversikt, og kan følge 
pågående og historiske aktiviteter i kart og lister.

[veiledning] 

Mannskapet får oppdaterte arbeidsbeskrivelser
Glem alle problemer med utdaterte papirkart.  
Systemet sikrer at mannskapet alltid har oppdatert 
informasjon. Arbeidsroder vises i detaljert kartverk 
med siste endringer.

Mannskapet får god veiledning underveis ved å se 
hvor de har kjørt og hva som gjenstår på roden.

[viser flere aktiviteter] 

Systemet kan brukes til flere aktiviteter samtidig
Det kan utføres flere aktiviteter samtidig, også på 
samme rode. Mannskapet bruker et bryterpanel til å 
registrere hva som utføres.

Aktiviteter kan defineres etter eget ønske.

[innmelding av avvik] 

Mannskapet kan sende inn avvik underveis
Står en bil i veien eller skadet brøytebilen gjerdet? 
Sjåføren kan sende inn alle avvik fortløpende gjen-
nom å peke i kartet til sin mobilapp. Driftsleder får 
avvikene vist i sitt kartverket.

Det kan opprettes avvikskategorier etter ønske.

[full oversikt] 

Systemet sender inn informasjon i sanntid
Arbeidsleder har full oversikt over pågående akti-
viteter og kan sammenligne utført arbeid med det 
som er planlagt.

Gode rapporter etterarbeidet enkelt. Hvor mange 
timer brøytet vi sist helg? Hvor saltet vi? osv.
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[om GSGroup]
 
GSGroup er en ledende europeisk leverandør av tjenester og  
systemer for mobile datafangst- og field service-løsninger. Siden  
1992 har vi jobbet med sporing og gjenfinning, og er i dag en av Europas  
ledende leverandør av avansert sensorteknologi.

Hovedkontoret vårt ligger i Sandefjord. Totalt har vi kontorer på 14 ulike lokasjoner i  
9 forskjellige land. Foruten Sandefjord, finner du GSGroup-kontorer i Oslo, Stockholm, 
Göteborg, København, Esbjerg, Tallinn, Riga, Vilnius, Dortmund, Hamburg, Budapest, 
Tampere og Vantaa. 

GSGroup har også en rekke partnere rundt om i Europa. Vår produkt¬portefølje består av  
merkevarene Handyman, Smartday, Guard Systems, Spotguard, Paikannin.com, Care4All  
og MyFleet.
 

  GSGroup AS 
Nordre Kullerød 5B, 3241 Sandefjord

Telefon: 22 00 40 00   -  E-Post: kundeservice@gsgroup.no

[fremtiden er i sikte] 

Over 150 000 daglige brukere, gir oss innsikten vi trenger til å løse dine utfordringer.  

Lurer du på hvilke digitale verktøy du skal velge? Vi hjelper deg med å skreddersy en pakke med produkter som 
gir den optimale effekten for deg og din bedrift.  
 
Ta kontakt med GSGroup i dag, så lager vi et opplegg spesielt tilpasset ditt behov.


