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Förenkla var dag med ProEvo®

Allmänt
Säkerheten för både förare och fordon blir allt viktigare i dagens 
samhälle. Genom att nyttja ett system med GPS-positionering och 
GSM-kommunikation kan man övervaka och positionera ett fordon 
ner på någon meter. ProEvolution AB dig som kund hos PCS den 
senaste teknologin och möjligheten till flertalet smarta lösningar.

ProEvo® Fleet möjliggör övervakning av alla sorters av fordonsakti-
viteter i nutid och dåtid. Med enkla kommandon från en mobiltelefon 
eller via Internet läses position och status av. Detta innebär att om 
ett fordon flyttas så larmas innehavaren direkt och fordonet (även 
släp och trailer) kan enkelt spåras via webbportalen.

Tillgänglighet och prestation
Det webbaserade gränssnittet ger användaren av ProEvo® Fleet 
när som helst en tydlig bild av tillgängligheten, produktiviteten och 
prestationen hos dina fordon och din fältpersonal. Detta åstad-
koms med hjälp av den senaste tekniken, men framförallt - genom 
utbildning och träning av dina anställda både före, under och efter 
systeminförandet. 

Fleet management
Få en snabb överblick över vilka sträckor fordonen har färdats under 
dagen. Du väljer själv vilken eller vilka av dagens rutter du vill se. 
Med fördel väljer du olika färger på dina fordon, och får då enkelt en 
tydlig överblick över vilka rutter fordonen färdats ett viss datum.

The intelligent tracking system

ProEvo® Fleet

Erbjudande
Boka testperiod av ProEvo® Fleet under mars och 
få 10% rabatt av det totala värdet vid en order.

Vid ett test erhålls två stycken enheter i 14 dagar för 250 kr exkl moms. 
Önskar ni mer information eller ett personligt besök, tveka inte på att kontakta oss!

Bokning av besök/test: 035-10 33 29 alt info@proevo.se

Erbjudande!
spara 10%

Läs hur Östras Bröd drog nytta av systemet på näsa sida...
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ProEvolution AB tillhör PH-gruppen som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster för larm, positionering, kommunikation och 
telematik. All produktion sker i svenska Tygelsjö strax söder om Malmö. Produkterna är baserade på VHF-, GSM-, GPRS- och GPS-teknologier 
för insamling och distribution av data. På en avancerad webbplats får användaren/kunden, via geografiska informationssystem, relevanta och 
lättförståeliga fakta.

Östras bröd i Halmstad väljer att förenkla sin vardag med system från ProEvo®

För ytterligare information om ProEvo®:
Björn Åberg, Sales Manager 035-710 10 08

ProEvolution AB
Email: bjorn.aberg@proevo.se
Hemsida: www.proevo.se

Östras Bröd är en ekonomisk förening som i mer än hundra år har försett hallänningar med dagligt bröd. Från starten 1899 har föreningen vuxit, 
från 47 medlemmar till dagens 12 000. I bageriet används gamla beprövade tillverkningsmetoder som tillsammans med modern teknik i den unika 
stenugnen, ger ett saftigt och aromrikt bröd med särskilt lång hållbarhet. En kvalitet som har prisats med utmärkelser och diplom.

För ytterligare information om Östra bageriföreningen:
Björn Lundgren, Pack- och Distributionsansvarig 
035-10 96 80 

Östra bageriföreningen
Email: bjorn@ostrasbrod.com
Hemsida: www.ostrasbrod.com

Mats Johansson, VD på Östras bröd:
–  Mycket har hänt sedan bageriet startade 1899 och inte minst på transport-

sidan där brödet från början kördes ut med häst & vagn. Dagens samhälle 
och konsumenter ställer allt högre krav på oss som producent och leve-
rantör av färskvaror. Brödet vi bakar är helt utan konserveringsmedel vilket 
ökar kvaliten, men kortar ner hållbarhetstiden. Vi ser därför alltid till att 
butikerna får leveranser i tid och med nytt färskt bröd. Satsningen tillsam-
mans med ProEvo® gör att vi är redo för framtiden.

Under 2008 och 2009 har antalet leveransställen ökat och inversteringar i nya bi-
lar har krävts för att klara av efterfrågan på färskt bröd. Alla leveranser av Östras 
produkter sker med egna bilar direkt ut till kunderna eller till distributionscentraler 
för de större butikskedjorna. De dagliga rundorna planeras noggrant för att kun-
na hålla leveranstider och för att se till att brödet ligger på hyllan när konsumen-
terna kommer för att handla. Björn Lundgren, Pack- och Distributionsansvarig på 
Östras bröd säger vidare:
–  ProEvo® ger oss ett verktyg som gör att vi kan förenkla vår vardag. 

Verktyget berstår av det webbaserade gränssnittetet som ger oss en tydlig 
bild av tillgängligheten, produktiviteten och prestationen hos fordonen. 
Vi kan enkelt se var fordonen befinner sig, skapa en rapport över hur da-
gens leveranser har sett ut eller kontrollera så att de hastighetsgränser vi 
har satt upp efterlevs. 
Vi har även valt att investera i storbildskärm som vi ska sätta upp på konto-
ret där våra innesäljare enkelt kan se var bilarna befinner sig och därmed ge 
våra kunder mer exakta svar om när leveransen anländer.

Björn Åberg, Sales Manager på ProEvo® säger:
-  Det känns skönt att veta att våra produkter är helt rätt i tiden och att vi kan hjälpa våra kunder, stora som små, att 

förenkla sin vardag.


