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Nytt verktøy for flåtestyring sparer
bedriftskundene for penger

Med to nye nettbaserte løsninger tilbyr Ford bedriftskundene sine verktøy for
effektiv flåtestyring, enten de kjører nye eller eldre Ford-modeller.

- Når våre kjøretøy er «online» hele tiden, åpner dette for en rekke nye og
nettbaserte tjenester som skal hjelpe kundene våre med å få mest mulig
effektiv bruk av bilene sine, holde driftskostnadene nede og samtidig ha full
oversikt, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Se hele Fords store utvalg av nyttekjøretøy her

https://www.ford.no/


De to første styringsverktøyene Ford har utviklet for sine flåtekunder er
flåtestyringsløsningene Ford Telematics og Ford Data Services:

• Ford Telematics gir operatørene full oversikt over alle Ford-
kjøretøy som er «online» i en egen applikasjon. Ved å bruke
informasjonen innhentet fra hvert kjøretøy får de i et lettfattelig
web-brukergrensesnitt oversikt over alle sine biler. Operatørene
kan også foreta justeringer i sanntid for å bedre effektiviteten og
sikkerheten til den enkelte sjåfør.

• Ford Data Services er en løsning som gir flåtekunder som bruker
biladministrasjonsselskapers tilgang til såkalt OEM-kjøretøydata.
Med denne kan flåtekunder som ønsker å samarbeide med
tredjeparts serviceleverandører eller egne løsninger innenfor
samme virksomhet, fortsette med det. Kjøretøydataene blir levert
direkte fra kjøretøyet via en lagringssky til kundens interne IT-
system eller et biladministrasjonsselskap.

Les: Slik spesialtilpasses Fords nyttekjøretøy til ditt behov

Flåtestyring fungerer også sammen med eldre Ford-modeller

Ford har allerede annonsert at de innen 2020 skal tilby «online»-løsninger til
alle sine kjøretøy i Europa. Begge de nye og innovative
flåtestyringsløsningene kan brukes med de siste modellene av Fords
personbiler og nyttekjøretøy. Det fungerer også sammen med alle Ford-
modeller om ikke er eldre enn 2012. Dette løses med å benytte en egen Ford-
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utviklet såkalt PID-enhet som kobles inn i bilen.

Prøvekjørt: Så bra er den nye ladbare hybriden Ford Transit Custom
Flere flåtestyringsverktøy planlegges

Flåtestyringsverktøyene er bare de to første fra Ford. De bygger på Fords eget
økosystem for oppkoblede kjøretøy. Begge produktnyhetene er utviklet ved å
hente innsikt og erfaring fra mange store flåtekunder innenfor en rekke
bransjer, i kombinasjon med Fords ekspertise og kjøretøydata.

Fordi Ford har utviklet kjøretøyene, teknologien, datasystemene og
arkitekturen kan flåtekunder nå få tilgang til det nyeste av ekspertise så fort
de trenger det, og oppdateringer i det øyeblikket det er tilgjengelig.

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
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segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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