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Enkelhet och mervärde
Idha-Online är den kompletta lösningen för hantering av information från
digitala färdskrivare och förarkort.
Eftersom idha-Online är en webtjänst finns det nästan oändliga möjligheter att anpassa systemet för att passa alla typer och storlekar av åkeriföretag.
För mer information se

Själva grundtanken är att kunna ladda upp filer varifrån som helst och samtidigt kunna utvärdera informationen från någon annanstans. Allt detta med
en vanlig webläsare, ex. Internet explorer eller Firefox.

www.idha.se

idha-Online bygger på tre olika roller med olika behörigheter;
- Moderator är den ansvariga inom företaget. Moderator har full access till
samtliga funktioner och kan tilldela och ändra behörigheter för företagets
samtliga användare i systemet.

Som moderator eller operatör kan man ta ut rapporter som baseras på all
data som finns lagrad för företaget. Detta sker genom en avancerad men
lättanvänd rapportgenerator.

- Operatör är ansvarig för alla eller specificerad/e grupp/er med förare och
fordon. Operatören kan ta ut rapporter på de förare/fordon denna har blivit
tilldelad behörighet till. Operatören kan även skicka påminnelser/meddelanden via SMS till de förare som ingår i dennes ansvarsområde.
- Förare kan få ett eget förarlogin för att själv kunna ladda upp C- och Mfiler till systemet. En förare kan även ta ut rapporter på sina egna aktiviteter.
Funktion
På www.idha.se loggar man in i systemet.
Samtliga roller i systemet kan ladda upp filer till idha-Online och samtliga
filers äkthet kontrolleras vid uppladdning. Är filen OK så läses den in i databasen och blir därefter sökbar.
Samtliga filer sparas även i sitt signerade orginalskick.

För att kunna dela upp eller kategorisera förare och fordon finns möjligheten
att använda sig av sk. “Driftställen“. Ett driftställe kan vara ex. en ort eller
depå och kan fritt namnges av moderator. En operatör kan sedan knyta förare och fordon till ett eller flera driftställen för att få bättre överblick.
Möjligheterna med detta system blir nästan obegränsade.
idha-Online består i sitt grundutförande (grundlicens) av:
1 st användare (moderator)
1 st driftställe (själva företaget)
5 st förare
Antalet förare därefter är inte begränsat på något sätt, utan man betalar för
det antal som finns lagrade kvartalsvis.
Finns sedan behovet kan antalet driftställen, användare (moderatorer eller
operatörer) utökas eftersom av moderator.
Säkerhet

Man kan även använda sig av programmet “Lena“ som både kan läsa av förarkort med en kortläsare, och föra upp en hel mapp med flera filer direkt in
i idha-Online.
Programmet Lena finns för gratis nedladdning på www.idha.se
Vilken/a förare som ska kunna ladda upp filer bestäms av företagets moderator eller operatör. Vill man helt automatisera uppladdningen av filer kan
man använda programmet “Lisa“ som är mer anpassat för en servermiljö.
Lisa ligger som en tjänst i bakgrunden och laddar upp filer efter de scheman
man ställt in. Det går även att ladda upp filer med olika användare till olika
konton, allt efter de olika behov som kan finnas.

Hela systemet ligger på ett antal säkra servrar och det sker regelbundet säkerhetskopieringar. Som kund behöver man därför aldrig ta backup eller
göra uppdateringar, det sker automatiskt. Det är några av de stora fördelarna
med ett internetbaserat system.

När filer laddas upp skapas förarna och fordonen automatiskt och det visas
på ett överskådligt sätt med olika färger/symboler när det är dags för nästa
kopiering av förarkort eller färdskrivare.
Denna tidsintervall kan bestämmas av moderator för hela företaget eller av
operatör för enskilda fordon och förare. Det går att skicka SMS som påminnelse till den eller de förare som inte kopierat sitt förarkort inom bestämd
intervall. Detta direkt från idha-Online genom ett musklick.

Kontroll av föraraktiviteter gentemot kör- och vilotidsförordning

Nytta och mervärde
Det finns även möjlighet att data automatiskt exporteras till andra system
som tidsredovisning, lönehantering eller fordonshantering. Idha-Online kan
ex. skicka aktivitetsdata till transPA och fordonsdata till Fordonskontroll.

Idha-Online har en avancerad algoritm för att beräkna eventuella överträdelser av kör- och vilotiderna i förarnas aktivitetsdata. Denna information
presenteras på ett överskådligt sätt vilket gör det möjligt att överblicka att
företagets transporter följer gällande regelverk.

FORDONSHANTERING
Data från
Färdskrivare och
Förarkort

Datafiler från
Färdskrivare och
Förarkort

TIDSREDOVISNING
LÖNEHANTERING
ÖVRIGA SYSTEM

GPRS
Trådlös överföring
“LENA” och kortläsare

Databas för
rapporter

Databas med
orginalfiler

EnkelhetFunktionsförklaring
och mervärde

En bra överblick räcker långt

Det behöver inte vara krångligt att få
den information man vill ha.
Översiktssidan anpassas enkelt av
respektive användare, och härifrån når
man enkelt utökad information.

Tydliga rapporter

Det finns ett flertal olika rapporter som på ett
tydligt sätt visar information om både förare
och fordon. Både för utvärderingskravet och
mervärde.
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