
Dansk politi vælger nyt system til at kontrollere køre-hvile-tiden
I Danmark har politiet nu valgt samme løsning som i Norge og Sverige til at kontrollere data fra fartskriverkort i lastbiler. Det er
disse data, politiet bruger for at tjekke, om vognmænd og lastbilchauffører overholder køre-hvile-tidsbestemmelserne. Valget
faldt på OCTET-systemet udviklet af Transics.

Vognmænd og lastbilchauffører skal overholde køre-hvile-tidsbestemmelserne, når der køres lastbil. Det kontrolleres ved, at alle lastbiller er
udstyret med et såkaldt fartskriverkort. De logger og gemmer data om kørslen. Politiet kontrollerer disse kort for at sikre, at chaufførerne er
tilstrækkeligt udhvilede, når de kører lange strækninger.

”Vi er glade for, at det danske politi har valgt OCTET-systemet. Det betyder, at alle tre skandinaviske lande nu bruger det samme system
for proaktivt at kontrollere vognmændene,” siger Ingo de Schrijver, salgschef hos Transics Scandinavia.

I modsætning til politiets tidligere system kan kontrollen via OCTET-systemet gøres på selve vejene. Systemet giver politiet nem og direkte
adgang til data fra fartskriverkortene. Det gør kontrollen af køre-hvile-tiden enklere.

”Det danske politi har siden 2011 haft en løsning, hvor softwaren godt nok havde alle analysefunktioner, men løsningen var
uhensigtsmæssig at bruge ved kontrol på vejene. Politiets kollegaer i Norge og Sverige kunne derimod uden problemer kontrollere
fartskriverkortene ude på vejene,” siger Ingo de Schrijver.

Netop softwarens anvendelighed var et af de vigtigste aspekter i valget af OCTET-systemet. Derudover var det essentielt, at præsentationen
af store mængder data kunne findes i overskuelige rapporter. OCTET-systemet er ydermere så fleksibelt, at den danske bestemmelse om en
fejlmargin på fem procent eller fem minutter til fordel for chaufføren, kunne tilpasses nemt.

Politiet i Danmark er startet med at bruge OCTET-systemet.
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Transics International NV blev grundlagt i 1991. Virksomheden udvikler og markedsfører køretøj management systemer for transport og
logistiksektoren. Takketværet Transics’ mange års erfaring, grundig forskning og udvikling samt intensiv fokus på kundeoplevelsen er
Transics blevet den førende europæiske spiller på markedet. I 2007 købte virksomheden DIS, en specialist inden for it-løsninger, der
håndterer data fra fartskriverkort. Transics er aktive i hele Europa og har hovedkvarter i Ypres i Belgien. For mere information om Transics
besøg www.transics.com.


