SE TILL ATT HA RÄTT FORDON PÅ
RÄTT PLATS TILL RÄTT KOSTNAD
En stor fordonsflotta kan vara en utmaning att överblicka och administrera. Vilka fordon
ingår? Hur utnyttjas de, är de kontrollbesiktigade och uppfyller de utsläppskrav och andelen
fossilfritt drivmedel enligt era miljömål?
FRIDA EF (Egna Fordon) är en flexibel molnbaserad webbtjänst som lätt integreras med
befintliga system. Vår utveckling av FRIDA EF baseras på lång erfarenhet som marknads
ledande leverantör av system för uppföljning av miljö och kvalitet inom svensk kollektivtrafik.
Optimera hur er fordonsflotta används
FRIDA EF ger en snabb och aktuell överblick över hela er fordonspark. FRIDA EF
hämtar regelbundet information från vägtrafikregistret och håller er fordonsdatabas
uppdaterad med nya och avyttrade fordon. Du får ekonomiska rapporter och miljö
nyckeltal, men även detaljer om besiktning, körförbud, service och tvätt. På så sätt
hjälper FRIDA EF dig att se till att varje fordon kommer till sin fulla rätt.
En unik möjlighet att optimera ekonomin och miljöpåverkan
En viktig del av FRIDA EF är möjligheten att optimera hur ni använder fordonen
genom systematiska fordonsuppföljningar. Exempelvis identifikation av fordon med
onödigt hög driftkostnad och liknande. Du kan även översiktligt följa upp fordon
flottans miljöpåverkan utan manuellt arbete för dig. Till exempel nettoutsläpp, antal
fordon med förnybart drivmedel mm.
Den här typen av miljönyckeltal är ofta av allmänt intresse, och FRIDA EF är där
för förberett för att presentera informationen publikt. På så sätt kan externa och
interna intressenter enkelt ta del av ert förbättringsarbete inom miljöområdet.
Full koll på säkerheten
Att varje fordon körs lagligt, är kontrollbesiktigat och genomgått service är en själv
klarhet som dock kan vara svår att överblicka i en stor fordonspark. Här hjälper
FRIDA EF till med olika typer av fordonskontroller och påminnelsefunktioner.
Leverantörsstöd – skapa bättre upphandlingar
Genom FRIDA EF får du ett ovärderligt stöd i att följa upp era leverantörer och de
fordon som används i upphandlade transporter och entreprenader. Leverantörerna
lägger själva in sina fordon i FRIDA EF och ni får därmed möjlighet att följa upp att
de uppfyller era avtalskrav på miljö, kvalitet och säkerhet.
Tilläggsmoduler
FRIDA EF BAS utgör grunden i systemet.
Därtill finns en rad tilläggsmoduler:

• Besiktningsdata
• Inläsning
• Ekonomi

• Miljönyckeltal
• Fordonskontroll
• Aktivitet
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