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Followit Watch

Mobil fordonslogistik
som man abonnerar på.



Followit Watch: Full koll på fordon, 
frakter, uppdrag och tider.

Follwit Watch™ är det mest kompletta – och samtidigt 
mest lättanvända – systemet för fordonslogistik som går 
att uppbringa.
 För bara några hundra i månaden per fordon abon-
nerar du på full koll på din fordonspark – och kan följa 
dina transporter och körningar i detalj. Du gör det på 
Followits kartbaserade webbportal, Followit Geo™, som 
du lär dig använda lika lätt som Google® Maps. (Det 
beror på att den faktiskt bygger på Google Maps.)

Tillvalstjänster à la carte.
Till Followit Watch följer ett stort antal tillvalstjänster, 
t ex ruttkontroll, orderhantering, körjournal, larm och 
miljödeklarationer – även de abonnerade till fast lågt 
månadspris. Med hjälp av dem skapar du just det fordons-
logistiksystem som passar dig.
 Tillvalstjänsterna läggs snabbt och enkelt upp i por-
talen och du kan börja nyttja dem direkt. Ingen krånglig 
installation eller integrering. Inga konsulter.

Så här går det till.
I fordonet installeras en liten GPS/3G-enhet. (Det görs 
av Followits partner Dialect, i någon av deras 56 butiker 
över hela landet.)    
 GPS-delen i enheten håller reda på fordonets exakta 
position med hjälp av satelliter, precis som en vanlig 
navigator. Och 3G-delen kommunicerar löpande posi-
tionen till webbportalen, Followit Geo. Där kan du följa 

Smarta tillvalstjänster.

Med hjälp av tillvalstjänsterna i Followit Watch 
går det snabbt och enkelt att anpassa just din 
fordonslogistik till just dina behov. Allt du 
behöver göra är att markera en eller flera av 
tjänsterna i webbportalen. Ditt abonnemang 
uppdateras omedelbart, och du kan börja 
använda tjänsterna direkt. Välj mellan:

Ruttkontroll
Orderhantering
Orderhantering 3G
Körjournal
Områdesbevakning
Hastighetskontroll
Personlarm
Temperaturkontroll
Miljödeklaration
Stöldskydd

God fordonslogistik – vare sig det handlar om transporter eller tjänster – bygger på mobil positionering i realtid. 
Med andra ord att du i varje ögonblick vet exakt var varje fordon befinner sig och vart det är på väg. Då kan du också 
styra hela verksamheten mycket effektivare. Frakt- och serviceorder kan fördelas optimalt mellan fordonen, rutter kan 
planeras och omplaneras dynamiskt, avvikelser kan fångas upp och åtgärdas direkt osv.

GPS/3G-enheten som ingår i Followit Watch är inte större än en 
vanlig mobiltelefon. Det gör den enkel att montera i fordonet 
så att den inte är i vägen. Systemet sköts därefter enkelt från en 
dator eller smartphone.

Followit Watch innebär att du abonnerar på din fordons-
logistik (ungefär som på vanliga mobilteletjänster). Det 
har många fördelar.
 Du vet exakt vad du får och vad det kostar per månad. 
Du slipper investera i kostbar utrustning och programvara 
från flera olika leverantörer – och betala dyra konsulter 
för att få det hela att fungera.
 Allt du behöver ingår i det fasta månadspriset – 
GPS/3G-utrustning, 3G-navigation och alla nättrafik-
avgifter. 
 Dessutom – eftersom Followit Watch är helt web-
baserat – arbetar du alltid med den senast uppdaterade 
versionen. Så fort vi lagt till eller förfinat någon funktion 
har du den framför dig på skärmen och kan dra nytta av 
den direkt.

På Followit Geo-kartan följer du dina fordon i realtid och får 
uppgifter om förare, stopp- och starttider, vägval m m. Det 
leder snabbt till ett effektivare fordonsutnyttjande.

Med tillvalstjänsten Områdesbevakning avgränsar du ett valfritt 
område – i detta fall Nynäshamn med omnejd – och får en 
signal när dina fordon kör in i eller ut ur området.

Abonnera till lågt 
fast månadspris. 

fordonet i realtid från din dator eller mobiltelefon.
 Är bilen där den borde vara just nu? Har den varit 
på rätt platser vid rätt tidpunkter? Är den på väg dit den 
ska? Du ser svaren direkt på Geo-kartan – komplett med 
uppgifter om fordon och förare – och kan snabbt ingripa 
om något inte verkar stämma.
 Med andra ord: redan i grundversionen resulterar 
Followit Watch i att du utnyttjar dina fordon och förare 
långt effektivare. I det ljuset ter sig några hundra i 
månaden för de flesta som en försumbar kostnad.

Servicelogistik – javisst.
Followit Watch handlar inte bara om transporter. Även 
du som bedriver serviceverksamhet får på samma sätt full 
koll på var dina bilar befinner sig. Resultatet är bättre 
servicelogistik: flesta möjliga uppdrag med kortast möjliga 
körsträcka.
 Därmed kan du minska både kostnader och icke debi-
terbar tid. Samtidigt får dina kunder bättre service genom 
att du kan ge dem snabba exakta svar om inställelsetider.

Enkel och billig kommunikation.
Genom att Followit Watch är helt webbaserat kan du 
styra verksamheten direkt från din mobil (iPhone eller 
annan smartphone med Android eller Windows Mobile). 
Inga investeringar i handdatorer behövs med andra ord 
för att skicka ut transportorder och serviceuppdrag och 
kontrollera att de utförs.



Mobila positionerings-
tjänster för alla ändamål. 
Followit är Sveriges ledande specialist på mobil positionering av transporter, 
fordon, djur, personer och stöldbegärlig egendom. Med hjälp av beprövad 
teknik som GPS, GSM, 3G och VHF erbjuder Followit en rad webbaserade 
tjänster för fordonslogistik, stöldskydd och spårning.

Followit Watch™ Mobil fordonslogistik.
Followit Guard™ Mobilt stöldskydd.
Followit Track™ Mobil spårning.
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