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SLIPP ALLT KRÅNGEL
MED KÖRJOURNALER
Hej Thomas Hallin, försäljningschef på Automile, vad är det som
gör er lösning med Automile Pro
så bra?
– Våra användare, både de som kör
och de som får in körjournalerna,
framhåller den enkla installationen,
den säkra dokumentationen och
den smidiga administrationen.
Vilka av Ahlsells kunder tror du
har mest nytta av tjänsten?
– Alla skulle jag säga. Det spar tid,
pengar och krångel för både hantverkaren i sin caddy och kontoret
som ska ta hand owm alla körjournaler.

Automile Pro är ett abonnemang på elektronisk körjournal som ger dig
allt underlag som krävs för att hantera företagets service- och tjänstebilar.
Så fort du anslutit Automile till fordonet så kan du ta del av hur bilen mår
och används.
Då Automile Pro dokumenterar allt, påminner om service och underhåll,
förenklar din administration och uppfyller skatteverkets regler för körjournaler sparar du pengar och tid från första dagen. Dessutom installeras
hårdvaran – som fungerar i 54 länder och enkelt flyttas mellan bilar
– på bara några sekunder i bilens diagnosuttag.

DOKUMENTATION
Hej Robert Alriksson, hur många
är ni som använder Automile?
– Vi räknar med att drifta omkring
35 fordon i systemet.
Vad var det som fick er att välja
just Automile?
– Enkel installation, smidig app och
bra rapportfunktioner.
Vilka är de främsta fördelarna
med Automile för er?
– Många fördelar. Bland annat säkerställer vi ett system med inbyggt
integritetsskydd med automatisk
gallring som lever upp till såväl
Data-inspektionens som Skatteverkets regelverk. Därutöver förenklar det vidaredebiteringen av
resekostnader och ger tydliga
underlag till de som har förmånsbil.
Har det blivit enklare för er?
– Jämförelsevis med tidigare system
är hanteringen för föraren enklare.
När det kommer till administrationen
är den enkel och tydlig. Dessutom
utvecklar Automile ständigt funktionaliteten vilket vi uppskattar.

Registrerar alla resor med start- och stoppadress, nuvarande position för pågående
resor samt statistik som reslängd, tid, tomgångskörning, bränsleförbrukning, utsläpp
och genomsnittlig hastighet.

REALTIDSSPÅRNING
Se i realtid var företagets fordon befinner
sig, hitta närmsta tillgänglig förare och
skicka instruktion eller meddelande.
Definiera upp geografiska områden för att
mäta nyttjandegrad av fordon och larma när
fordon kommer in eller lämnar ett område.

INSTALLATION
Sker på några sekunder i bilens diagnosuttag (OBD-II). Inget krångel med kablage,
programinstallationer, blåtandsinställningar
eller SIM-kort. Flyttas enkelt mellan bilar
och lagrar uppgifter för varje bil utan manuell
hantering.

HÅRDVARA
Världens minsta enhet som är permanent
uppkopplad. Automile Box är 40x40x20 mm
fylld med avancerad elektronik. Installationen
tar några sekunder och boxen flyttas enkelt
mellan fordon. Hämtar automatiskt alla detaljer
om bilen från Transportstyrelsen.

TEKNIK

FÖRAREN

Kostnadsfri dataanvändning i alla mobilnät
i Sverige, Europa och USA utan behov av
extra SIM-kort (totalt 54 länder). I Sverige
roamar Automile med Telia, Telenor, Tele2
och Tre. CE-, FCC-, E-13-märkning samt
TüV Nord.

Håller reda på milersättning, bensinförbrukning samt särskiljer privatoch tjänsteresor. Lämna körjournal
på några sekunder. Aldrig mer krångel
med röriga anteckningar.

GARANTIER
Automile PRO Uppfyller alla fordonstillverkares regler och påverkar varken
garantier eller försäkringspolicys.

AUTOMILE APP
Användarvänlig design för enkel och säker
hantering av företagets alla fordon. Finns
för iOS, Android, Windows Phone och
webbgränssnitt.

FÖRETAGET
Samma perfekta underlag för skatteverket, budgetar, avdrag och löner från
alla fordon och användare. Aldrig mer
oläsliga och ofullständiga underlag.

SERVICE OCH KONDITION
Varnar för eventuella driftsproblem och låg
batteriladdning. Påminner om när det är dags
för service och besiktning. Spara tid och
pengar med proaktiv underhållsplanering.

AUTOMILE PRO ABONNEMANG

AUTOMILE PRO, FRÅN 99 KR PER FORDON
OCH MÅNAD (1)

Pris tjänst

ENKEL PRISMODELL

149 kr/mån

Pris hårdvara

Gratis

Mobilapplikationer
Webbapplikation
Betalningssätt

Faktura 30 dagar

Rekommenderat
antal fordon

3– 500

Max antal användare

Obegränsat

E-postsupport
Telefonsupport

Vardagar 8 –17

Konkurrenskraftig prismodell med abonnemang för komplett tjänst
utan gömda avgifter.
• Ingen avgift för hårdvara

• Inga avgifter för appar

• Inga installationsavgifter

• Inga avgifter för olika förare

• Inga kostnader för SIM-kort
eller roaming

• Inga avgifter för underhåll
och service

ALLT DETTA INGÅR I TJÄNSTEN
Automile Box, hårdvara med inbyggd mobil GPS som ansluts till
bilens OBD II (2) utan krånglig installation och som fungerar vart du
än åker i Europa eller andra länder, 54 länder totalt.
Automile App med snygg användarvänlig design för att enkelt och
säkert hantera hela bilflottan och bilförar-data. Finns för iOS, Android,
Windows Phone och webbgränssnitt.

KÖPINFORMATION

API-access

Automile Pro kommer med 2 månaders fri provperiod (3) och helt
utan att lämna faktura- eller kreditkortsinformation.

Körjournal
Alarm och notiser

AUTOMILE PRO, PRIS PER FORDON

SEK

Realtidsspårning

1– 9 fordon

149 kr /mån

Resväg på karta

10 – 49 fordon

139 kr /mån

Hälsoöversikt

50 – 99 fordon

129 kr / mån

Föraridentifikation

100 –299 fordon

119 kr / mån

Zoner och platser

300 – 499 fordon

109 kr / mån

Miljörapport

500+ fordon

99 kr / mån

Överlägsen prestanda och kompabilitet med
olika bilmärken samtidigt som hårdvaran endast
är 40x40x20 mm.

Ger dig enkel access och insyn i bilarna hälsa
och servicebehov.

Enkel installation som tar några sekunder och
kräver varken verktyg eller sladdanslutningar.

Uppfyller biltillverkarnas alla garanti- och
försäkringsvillkor.

Fungerar i 54 länder redan från start. Inga
krångliga blåtandskonfigurationer eller SIMkortanslutningar.

Enkel att använda och skapad för att hantera
både små och stora bilflottor.

Kan enkelt flyttas mellan fordon utan att tappa
eller blanda ihop data.

Enkel och konkurrenskraftig prismodell
utan gömda avgifter.

Automile Pro, pris per fordon och månad, faktureras årligen.
OBD-II är en diagnostikport utrustad i alla fordon sedan 1996 i USA och 2001 i Europa, som används av Automile Box för anslutning till fordonet.
(3)
Gratis prova-på-period upp till 5 fordon per företag.
(1)
(2)

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst utan förvarning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Tekniska Specifikationer
FYSISKA EGENSKAPER
FYSISKA EGENSKAPER
Dimensioner
L=40 mm, W=40 mm, H=20 mm
Dimensioner
L=40mm, W=40mm, H=20mm
Vikt
31g (1.1oz)
Vikt
31g (1.1oz)
Miljö
IP64
Miljö
IP64
TemperaturområdeTemperaturområde
-40ºC to +85ºC-40ºC
(på), -40ºC
to +85ºC
(av) to +85ºC (av)
to +85ºC
(på), -40ºC
Fuktighet
0%
to
95%
(icke-kondenserande)
Fuktighet
0% to 95% (icke-kondenserande) (SAE J1455) (SAE J1455)
Stötar,
vibrationer
ochJ1455
värme& SAE
SAE J1211
J1455 & SAE J1211
Stötar, vibrationer och värme
SAE
CERTIFIKAT
CERTIFIKAT
Miljöcertifieringar
RoHS Compliant
Certifikat
FCC, CE, PTCRB
Miljöcertifieringar
RoHS Compliant
ELEKTRISKA
EGENSKAPER
Certifikat
FCC, CE, PTCRB
Spänning
12V (min. 9V to max. 24V)
ELEKTRISKA EGENSKAPER
Strömförbrukning
< 3mA genomsnittlig (viloläge), < 100mA @12VDC
(dataöverföring)
Spänning
12V (min. 9V to
max. 24V)
Spänningsskydd
Överspänning, omvänd spänning, load dump, (J113/11),
< 3mA genomsnittlig (viloläge), < 100mA @12VDC
Strömförbrukning
kortslutning, transienter (ISO 167502), ESD (J1113/13)
(dataöverföring)
Nuvarande skydd
Internt skydd (2 amps)
Överspänning, omvänd spänning, load dump, (J113/11),
Spänningsskydd FORDONSKOMMUNIKATION
kortslutning, transienter (ISO 167502), ESD (J1113/13)
Protokoll support
GMLAN, FNOS, ISO 15765, ISO-9141-2, J1850 PMW, J1850
Nuvarande skydd
Internt skydd (2
amps)
VPW,
KWP-2000, ISO-14230-4
Protokoll detektion
Automatisk fordonsprotokoll igenkänning
FORDONSKOMMUNIKATION
Tändning PÅ detektion
Automatisk väckning från viloläge
GMLAN, FNOS, ISO 15765, ISO-9141-2, J1850 PMW, J1850
Protokoll support Tändning AV detektion
Automatiskt
viloläge vid tängningen av (sparar ström)
VPW, KWP-2000,
ISO-14230-4
TRÅDLÖS
Protokoll detektion
Automatisk fordonsprotokoll igenkänning
Cellulär GSM/GPRS
Quad-Band: 850/900/1800/1900 MHz, GPRS class 10
Tändning PÅ detektion
Automatisk väckning från viloläge
Effekt
Class 4 (2W) @ 850/900 MHz, Class 1 (1W) @ 1800/1900 MHz
Tändning AV detektion
vid
tängningen
av (sparar
ström)
RF känslighet Automatiskt viloläge
107 dBm
typical
@ 850/900
MHz, 106
dBm typical @
1800/1900 MHz
TRÅDLÖS
GPRS
Class 10
Cellulär GSM/GPRS
MHz, GPRS class 10
Kommunikation Quad-Band: 850/900/1800/1900
TCP/IP
Effekt
Class 4 (2W) @GSM
850/900
MHz, Class 1 (1W) @ 1800/1900 MHz
Störningsdetektion
störningsdetektion
RF känslighet
GPRS
Kommunikation

Antenn
FOTA
GPS

Mottagare
Störningsdetektion

Antenn

Antenn

Intern,
inbyggdMHz, 106 dBm typical @
107 dBm typical
@ 850/900
1800/1900 MHzFirmware-Over-The-Air uppdatering för konfigurering och
fullständig firmware
Class 10

TCP/IP

50-kanals GPS-mottagare, SBA, WAAS, EGNOS, MSAS,
GSM störningsdetektion
Spårning: -162 dBm

Intern, inbyggd
Intern, inbyggd

< 27 sekunder
TTFF känslighet
-147 dBm och
Firmware-Over-The-Air
uppdatering
för konfigurering
fullständig firmware
< 1 sekunder känslighet -156 dBm
Datainsamlingshastighet
4 Hz (typical 1 Hz)
GPS
Noggrannhet
Position 2.5 m CEP, SBAS 2.0 m CEP
50-kanals GPS-mottagare, SBA, WAAS, EGNOS, MSAS,
A-GPS
AssistNow™ Autonomous (ingen dataanvändningskostnad)
Mottagare
Spårning: -162 dBm
Anti-Störning
Integrated GPS anti-jamming
Antenn
Intern, inbyggd
ACCELEROMETER
Kallstart
< 27 sekunder X,
TTFF
3-axel
Y, Zkänslighet
output (3D)-147 dBm
Varmstart
< 1 sekunder känslighet
Upplösning
+/- 2,4,8,16-156
g (13dBm
bit sampling Max)
Auto-normalisering
Självkalibrerande,
automatisk normalisering av data i fordonets
Datainsamlingshastighet
4 Hz (typical 1 Hz)
rörelseriktning.
Noggrannhet
Position 2.5 m CEP, SBAS 2.0 m CEP

FOTA

Kallstart

Varmstart

A-GPS

AssistNow™ Autonomous (ingen dataanvändningskostnad)

Anti-Störning

Integrated GPS anti-jamming

ACCELEROMETER
3-axel

X, Y, Z output (3D)

Upplösning

+/- 2,4,8,16 g (13 bit sampling Max)

Auto-normalisering

Självkalibrerande, automatisk normalisering av data i
fordonets rörelseriktning
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På Ahlsell utvecklar och erbjuder vi ständigt nya
tjänster och mervärden som gör det enklare
för våra kunder att vara proffs.
På ahlsell.se håller du dig uppdaterad
och kan läsa mer om allt vi erbjuder.

