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Er du også træt af det tidskrævende administrative ar-
bejde, som der ligger bag det at være vognmand? 
Det har vi en løsning på. 
I samarbejde med et transportfirma har vi udviklet en 
kombination af software og GPS i samspil, for at skabe 
det helt store overblik.
Vi leverer et optimeret system med overblik over kunder, 
ordrer og ikke mindst bilernes ruter.

Skræddersyet 
flådestyringssystem
til dit transportfirma



Funktioner

Prisberegner

Det store overblik

Opdateret - 24/7

Support

Integreret økonomi

Tidsbesparende

Pallehotel

Live GPS

Skulle der opstå problemer eller 
forvirring, så kan du altid kontakte 
os for hjælp.

Chaufførene kan indtaste statuss-
er undervejs på ruten, så kontoret 
kan følge med. 

Systemet kan suppleres med 
pallehotel, så der altid er styr på 
lokationer, antal og priser.

Få JustTruckIT integreret med 
jeres økonomisystem. Det opti-
merer og effektiviserer hele den 
daglige drift. Man skal ikke taste 
data 2 gange.

Effektiv, optimeret og automa-
tiseret flådestyringssystem. Slip 
for en del af det administrative 
arbejde som vognmand med 
JustTruckIT.

Se alle dine biler på kort, som 
både oplyser lokation og status 
på chaufførene. Når du ændre en 
rute ses det automatisk i lastbilen 
på enten GPS eller tablet.

Automatiser alle beregniner og 
undgå menneskelige fejl. Det er 
med til at spare tid og ressourcer 
for jer i dagligdagen.

Følg alle dine biler i realtid på 
Google maps. Gør det for hur-
tigt at kunne ændre eller tilføje 
steder til ruterne dynamisk. 



Vi ved du bliver tilfreds...

Når det skal gå stærkt i hverdagen, så er tiden vigtig. Jo 
smartere det hele er sat op, desto mere overskueligt kører 
den daglige drift. Overblikket man får med DoTruckIT er 
vigtigt i henhold til effektiv ruteplanlægning.

Du kan altid kontakte os for vejledning. 



Unsbjergvej 11, 5520 Odense

info@widelogicsystems.com

Wide Logic systems er et IT firma i Odense med 14 
års erfaring, og kunder rundt i hele Danmark.  
Vi, som virksomhed, forhandler og udvikler IT sys-
temer, som er browserbaseret. Vores mål er, at 
programmere de bedste software-løsninger, hvor 
kunden sparer tid og penge i deres hverdag.
  
Vi stræber efter at skabe disse “All in one”       
løsninger, for at samle tingene et sted. Det 
lykkedes igennem kontinuerligt udvikling og 
effektiv databehandling.
 


