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 Det, at vi kan dele 
valgte data med vores 
kunder, er en helt utro-
lig stor styrke – de kan 
se nøjagtig hvor langt, 
vi er med en bestilt 
opgave, og de kan til-
med bruge dataene til 
deres planlægning. 
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Maskinfører
Jesper Løkkegaard

 Når der er flere fe-
jere på en opgave, kan 
jeg se, hvor de andre 
kører, så vi risikerer 
ikke at køre samme 
sted to gange. 

RoadPrint Flådestyring
Omkostningseffektivt flådestyringssystem til 
Park & Vejservice med online opgavestyring.

I hvert køretøj monteres en datalogger som 
modtager GPS-signaler, og er forbundet med 
køretøjets udstyr og funktionsredskaber såsom 
kost, rotorblink, frontkost mm.

Hver opgave bliver automatisk registreret i det 
webbaserede system, VMS, med oplysninger 
om hvor mange meter, der fx er blevet fejet i 
opgaven, og hvor præcis der er blevet fejet i 
opgaven.

Driftsleder
Driftslederen registrerer opgaver fra kunden 
(ordregiveren) og uddelegerer opgaver.

• Vælg blot ordregiver i systemet og ordregi-
veren får adgang til opgavestatus og histo-
riske data.

• Vælg de udførte opgaver som skal sendes 
elektronisk til fx Vejdirektoratet.

• Overblik over alle opgaver og køretøjer med 
status – fx er opgaven påbegyndt, på pause 
eller ikke startet endnu.

• Se alle data, opgaver og positioner med rap-
porter og kort.

Maskinfører
Maskinføreren udfører opgaver  som kan 
spænde fra fejning af gade, stier og veje samt 
snerydning og saltning af veje.

Maskinføreren får opgaver via RoadPrint App 
eller pc/tablet, og vælger en af arbejdsopga-
verne på listen over planlagte opgaver. 

• Maskinføreren kan se, om der er flere kolle-
ger på opgaven, og hvor de allerede har fejet. 

• Maskinføreren kan starte, stoppe og pause 
en arbejdsopgave.

Flådemanager
Flådemanageren har overblik over hele flåden, 
og kan trække data fra VMS til fx økonomiske 
beregninger og driftsoptimeringer.

• Se historiske data, ruter og positioner.
• Lav dataudtræk over antal kørte meter og 

hvor mange meter der er fejet.
• Lav og opdel dataudtræk helt ned på opga-

veniveau.
• Dokumentér fx antal meter på en opgave, 

der er fejet ud fra udtræk af data.

Ordregiver
Ordregiveren er en kunde inden for Park & Vej-
service, som ønsker en opgave udført – det kan 
være en kommune, staten eller en virksomhed. 

• Se alle bestilte, planlagte og udførte opgaver. 
• Få status på opgaven med visning i realtid pr. 

arbejdsopgave i rapportform og på kort.

Vejdirektoratet
Når et job udføres for staten, overføres data fra 
VMS automatisk til Vejdirektoratets database, 
Vinterman.  Løsningen er godkendt Vejdirek-
toratet.

Dermed opfylder RoadPrint Flådestyring Vejdi-
rektoratets krav om dokumentation.

RoadPrint Flådestyring
PARK & VEJSERVICE

HISTORISKE 
DATA

Detaljeret 
dokumentation for 

udførte 
opgaver.

OPGAVE-
STYRING

Online opgavesty-
ring til driftsleder 
og maskinfører.

MASKINFØRER

Kan se flere kolle-
ger på samme op-
gave og opgavens 

status.

CLOUD-
LØSNINGER

Datadeling via 
webservice i real-

tid.

DATALOGGER 
& VMS

2-vejs datakommu-
nikation i realtid.



2-vejs data-
kommunikation i 

realtid

Web-serveren 
VMS

Kommuner, 
regioner og 

staten

Elektronisk 
dataoverførsel 

i realtid

Web-login

RoadPrint 
GPS-datalogger 

monteres i 
køretøjet

Kost, rotorblink, 
frontkost, 

hjælpemotor og 
tændingssignal  
i fejebilen bliver 

logget

VIKINGEGAARDEN A/S    TINNETVEJ 70    DK-7173 VONGE    +45 7580 3960    INFO@VIKINGEGAARDEN.COM    WWW.VIKINGEGAARDEN.COM

Udviklet af Vikingegaarden A/S
RoadPrint Flådestyring er udviklet af Vikingegaarden A/S 
i samarbejde med NCC Road Vejservice.
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RoadPrint Flådestyring

Læs mere om IoT-løsninger på: 
www.vikingegaarden.com/show/

Internet-of-Things

PARK & VEJSERVICE

Vikingegaarden A/S er med i EU 
SmartEnCity-projekt, hvis hovedformål 

er at udvikle en let reproducerbar 
systemisk tilgang mod urban 

omstilling til bæredygtige, smarte og 
ressourcebesparende bymiljøer i Europa.

Læs mere om projektet på: 
www.vikingegaarden.com/show/

SmartEnCity

 Jeg ser altid fremad 
i alle aspekter i udviklin-
gen af løsninger. 
Det er en af grundene 
til, at vores løsninger er 
webbaserede.  For det er 
fremtiden – og fremtiden 
er her nu.

September 2016
Vikingegaarden A/S

Adm. direktør
Ulrik Østergaard

 Vikingegaardens 
løsning med webser-
vice og dataloggere i 
ladebokse til regule-
ring, passer præcist til 
vores behov for at inte-
grere op imod elnettet 
og dermed have en 
smartgrid-løsning. 

Mai Louise Agerskov
Fh. direktør, Insero E-Mobility

 Vores kunder har 
brug for data til for-
skellige formål – løs-
ningen fra Vikingegaar-
den gør det muligt for 
os at optimere elkøre-
tøjerne og give kun-
derne råd om driften 
og den mest effektive 
udnyttelse af køretø-
jerne. 

Fabian Krohn, Head of Busi-
ness Development E-Wolf

 Vores kunder er 
meget glade for at 
kunne trække data ud 
– det giver dem et godt 
overblik. 

Hans Jørgen Frisesdahl
Direktør hos Frisesdahl

Datadeling
Webservice er elektronisk dataoverførsel til 
eksterne systemer, og kan anvendes bredt 
inden for digital informationsformidling

RoadPrint Flådestyring overfører alt 
data til VMS, som er Vikingegaardens 
Management System. VMS har flere 
niveauer i brugergrænsefladen, og gør 
det nemt at dele data med forskellige 
brugere og eksterne systemer.

Via VMS tilbydes forskellige cloud-løs-
ninger og iblandt mulighederne er bru-
gen af webservice. 

Webservice tilbydes til kunder som øn-
sker data fra RoadPrint Flådestyring in-
tegreret i egne it-systemer.

• Alle data i systemet kan elektronisk 
trækkes ud til økonomiske analyser 
og som dokumentation på at opga-
ven er løst tilfredsstillende.

• Alle data er filtreret og tilgængeligt 
pr. opgave. Dvs. respektive kunder 
har kun adgang til respektive data.

Webservice
• Vejdirektoratet – GPS-data sendes 

med det samme til Vejedirektoratets 
server. Systemet er godkendt af VD.

• XML data udtræk. Kunder kan elek-
tronisk hente data til egne systemer.


