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ABSTRACT
This preliminary study project has been performed at IT University of Göteborg with support
from TRB Miljö AB at Kungsbacka. TRB Miljö AB is a company that represents thirteen (13)
transport companys in Sweden, which develops among others application for environmental
supported analyses for transports companies, with an information system and report futures etc.
The purpose is to investigate different fleet management systems that are available in Sweden
today. The investigation has been made by describing and analyzing the functions of the
systems, the hardware they consist of and the arguments for using them
Many of this systems works similarly, often application running on a handheld computer or a
PC integrated in the vehicle, communicating wirelessly with a mobile phone and a GPSreciever through different mobile solutions, wirelessly sending vehicle data, business data and
position data from and to vehicles via a server or server application with many different futures.
The investigation resulted in suggestions of technologies to be used when trying to chose a
suitable system solution for the specific company depending on the need of the companies.
The investigation has shown how to make the right investigation before making an investment
in FMS system of today and what value it can bring to the transport companies of different
kind.
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Förord
Denna förstudie har utförts inom Institutionen Transport och Logistik på Chalmers
Tekniska Högskola under magisterprogrammet Informationssystem i Logistik på ITuniversitetet i Göteborg. Projektet har utförts i samarbete med TRB Miljö AB i
Kungsbacka.
Först och främst vill vi tacka våra handledare P.O. Arnäs och Gunnar Stefansson för
många intressanta diskussioner och goda råd. Vi vill också tacka personalen på många
företag som ställt upp på intervjuer.
Göteborg den 4 Juni 2004
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Sammanfattning
Den här uppsatsen (förstudien) har gjorts på IT-universitetet i Göteborg för TRB Miljö
AB i Kungsbacka. TRB Miljö representerar 13 medelstora transportföretag och utvecklar
bl.a. informationssysten för support/analys av miljörelaterade utsläpp för åkeribranschen.
Vi vill granska de produkter som finns på marknaden idag och som möjliggör mobil
datakommunikation i åkeribranschen. Huvuduppgiften är att granska några befintliga
leverantörer av Fleet Management System och de funktioner som erbjuds och hur uvida
de uppfyller de behov som finns hos åkerier idag.
Många av dessa systemlösningar som finns idag är byggda till viss del på samma teknik,
d v s ofta applikationer som körs på en handdator eller större PC-enhet ute i fordonet med
kommunikationsmöjligheter via GSM eller annan kommunikations bärare och utrustade
med GPS mottagare. Vidare samlas fordonsdata, affärsdata etc. och buffras för att skickas
vid olika tidpunkter till en central server där den bearbetas. Den bearbetade data ligger till
grund för rapporter och analys av olika slag och tillgång till dessa kan också ske via
webben. Fordonet kan även ta emot data från centralen och andra enheter med lämpliga
kommunikationslösningar.
Den teoretiska referensramen inleds med beskrivning av mobil datakommunikation och
vidare logistiska begrepp som värdekedjan, styrningskoncept och informationssystem i
värdekedjan. Senare har empiriska undersökningar gjorts på så sätt att sökning på Internet
samt facktidskrifter har skett vad gäller dagens systemlösningar. Vidare har analys utförts
för att bearbeta det insamlade materialet.
Studien har funnit att det krävs mer samarbete för att få fram standarder för
systemlösningar av detta slag, däremot finns olika alternativ där kunden aktivt kan söka
den bästa lösningen som passar till dennes verksamhet. Ett förslag för hur man bör gå
tillväga vid införskaffandet av ett system har också tagits fram.
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Inledning
Syftet med denna rapport är tvåfalt. Dels att ge en bild av utvecklingen av mobil
kommunikation idag och dels att visa hur den mobila kommunikationen för
åkeribranschen har utvecklats av olika systemleverantörer. Detta för att kartlägga och
möjliggöra ett eventuellt val av sådana system för kundföretagen.
Underlaget till denna rapport kommer från intervjuer och statistiskt material.
Urvalsprocessen för intervjuerna har utmärkts av två typer av urval, dels de företag och
forskningsinstitutioner som ansågs vara tillgängliga och till viss mån lämpliga. Samt de
personer inom företagen som ansågs vara mest kunniga för att besvara frågorna.
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Kapitel 1 Möjligheter med mobil datakommunikation
i åkeribranschen
1.1 Bakgrund
Moderna åkeriföretag har idag avancerade affärssystem som hanterar allt från ekonomi,
löner, kunder, personal till operativ planering. För att kunna utnyttja de möjligheter som
de nya affärssystemen erbjuder så behövs en effektivisering som når ut i fordonshytten.
Det finns idag tre tänkbara teknikinriktningar; driftsdata, affärsdata och positionsdata.
Driftsdata får man genom att koppla in sig på fordonets egen dator och man kan då logga
exempelvis bränsleförbrukning och körsätt. Informationen kan sedan användas för att
minska
bränslekostnaden.
Affärsdata,
exempelvis
orderinformation
och
återrapporteringar, kan skickas mellan fordonet och företagets affärssystem genom att
installera en dator i fordonet och använda sig av någon typ av kommunikationsnät (t.ex.
GSM och 3G). Företagets administrationskostnader kan på så sätt minskas.
Genom att utrusta fordonet med GPS-utrustning kan man bestämma fordonets position.
Denna information kan användas i affärs- och driftsyfte. Åkeriet kan dirigera sin
fordonsflotta effektivt och koppla ihop ordernummer och klockslag. Chauffören kan även
använda sig av GPS-funktionen som vägvisare.

1.2 Problembeskrivning
Vid utveckling av datorsystem för användare med båda rörliga och fasta arbetsplatser
krävs datakommunikation mellan fordon och någon form av ledningscentral. Det är
vanligt att rapportera in utfört arbete eller kundorder, läsa och skriva meddelanden och att
kunna komma åt företagets databaser. Framför allt finns det tre viktiga tänkbara
riktningar för utveckling av system för datakommunikation i logistisk tekniska
sammanhang, där man fokuserar på driftdata, affärsdata och positionsdata.
Ledningscentralen (lastbilcentralen) kommer att ha behov av alla ovannämnda dataformer
for att kunna fungera som en hub eller server för båda kunder och åkerier. Åkerier har
behov av information för att effektivisera sin logistiska verksamhet medan kunderna kan
vara intresserad av sådan information där kunden aktivt kan söka efter sin last och
beräkna när den kan tänkas bli levererad.
Det finns idag ett antal olika kommunikationslösningar på marknaden; GSM- nätet,
Mobitex, WiFi. Etc. Vanliga tjänster i mobila kommunikationsnät är telefoni,
textmeddelanden och nummermeddelanden. Det finns dessutom ett antal olika tekniska
lösningar för hur fordonet skall utrustas; handdator, mobiltelefon, inbyggd dator med
separat skärm, tillverkarspecifikt system (tex. Dynafleet eller Volvo Link), etc.
Projektet handlar om att för åkeriföretagens räkning ta fram ett kva lificerat
beslutsunderlag anpassat efter de behov som finns. Utvecklingen idag är teknikdriven,
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vilket ofta leder till tekniskt intressanta lösningar med begränsad affärs- och driftmässig
relevans. TRB Miljö representerar 13 medelstora transportföretag i Sverige som
tillsammans utgör 12-15% av åkerinäringen (ca 6000 fordon). Dessa fordon kommer att
vara utrustade med någon form av mobil kommunikationslösning inom 2 år. Vilken typ
av system som kommer att tas i bruk beror mycket på om systemen kan svara mot dagens
och framtida kravspecifikation.

1.3 Avgränsning
En stor del av rapporten är baserad på intervjuer och annat underlag som företagen har
bistått oss med. Vi har inte haft möjlighet att testa de olika systemlösningarna på grund
av våra begränsade resurser vad gäller tid i förhållande till antal systemlösningar. Då
projektet utförs under begränsad tid så är det inte möjligt att undersöka samtliga på
marknaden förekommande systemlösningar. Ett urval av systemlösningar har gjorts
baserat på de behov som finns i de transportföretag som TRB Miljö AB representerar.

1.4 Metod
Information har hämtats från produktbeskrivningar från företag som tillhandahåller
mobila kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar, intervjuer med
ovannämnda företag och intervjuer med företrädare för företag som har för avsikt att
införa denna typ av lösningar.
Företagen har därefter jämförts i en matris enligt olika kriterier. Fokus har lagts på
följande parametrar:
•
•
•
•
•

Teknologi/plattform
Teknologi/kommunikation
Företagsfakta
Fungerande lösningar
Hur olika system hanterar driftsdata, affärsdata och positionsdata
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Kapitel 2 Teori: Introduktion till mobil datakommunikation
2.1. Översikt
Här ges en översikt över mobil datakommunikation. Först förklaras mobil
kommunikation
för
stora
avstånd.
Sedan
förklaras
andra
trådlösa
kommunikationstekniker för kortare avstånd. Sist förklaras några grundläggande tekniker
för positionering.

2.1.1 Trådlös kommunikation
Kommunikation utan fysisk media kan delas upp i följande tre tekniker:
•
•
•

Mobiltelefon-tekniken- mycket stora avstånd
WLAN-tekniken- längre avstånd ca 1000 m
Bluetooth-tekniken-korta avstånd

2.2 Tekniker för mobiltelefon kommunikation
2.2.1 Första generationens mobilsystem(1G)
De gamla 900 MHz-systemen ”Nordic Mobile Telephony” (NMT) togs i bruk 1986 hör
till första generationens mobiltelefoni,1G, och hanterade taltrafik. Även liknande system
lanserades i USA och övriga världen under andra beteckningar.

2.2.2 Andra generationens mobilsystem(2G)
1991 lanserades det digitala systemet ”Global System Mobile” (GSM) som förutom
talteknik även hanterade fax- och datatrafik som SMS. Fram till mitten av 1999 kunde
man utbyta data, t ex ’surfa’ på Internet, med en trasmissionshastighet av 9,6 kbps över
GSM-nätet. GSM bygger på en teknik kring 8 existerande tidsluckor där 2G endast
använder sig av en tidslucka(Time Slot).
Sent under 1999 lanserades ”High-Speed Circuit Switch Data”(HSCSD). Med den nya
tekniken höjdes transmissionshastigheten genom att tilldela 4 tidsluckor och antalet
tidsluckor kunde varieras under överföringens gång. HSCSD har också en ny typ av
kanalkodning och transmissionshastigheten är höjd från tidigare 9,6 kbps till 14,4 kbps
per tidslucka. Tekniken ger möjlighet att t ex välja 43,2 kbps ’nedströms’(3 tidsluckor )
och 14,4 kbps ’uppströms’ (1 tidslucka). Vidare sker all kommunikation i realtid vilket
innebär att data som sänds kommer fram i samma ordning som det skickades iväg.
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2.2.3 Generation 2,5G eller GPRS
GPRS är en uppgradering av 2G. ”General Packet Radio Service” använder 2Gs
paketförmedlade teknik men med en ny modulationsteknik liknande 3Gs. ”Packet
Switched Data Network” (PSDN) kan ske i mobilnätet och kommer därför att stödja IPtrafik. Med denna teknik kan telefonsamtal och dataöverföring ske samtidigt. Detta gör
det även möjligt till uppkoppling av WAP-terminaler samt att mobiltelefonen fått en ny
tjänst för bild-, ljud- och textöverföring d v s MMS.
GPRS använder alla 8 tidsluckor som GSM-tekniken erbjuder vilket ger en
transmissionshastighet av upp till 115 kbps(14,4 kbps/TS).

2.2.4 Tredje generationens mobilsystem (3G)
Tredje generationens mobilsystem, 3G, arbetar på ett högre frekvensband än GSM.
Tekniken, United Mobile Telephony Standard” (UMTS), kommer att till en början ge en
transmissionshastighet av upp till 384 kbps under de första åren för de mobiltelefoner
som befinner sig i närheten av en basstation. I ett senare skede kommer hastigheten att
höjas till 2 Mbps. I framtiden är det tänkt att 3G-nätet skall gå mot full IP-teknik, vilket
innebär att telefonväxlar byts ut mot dataserverar. 1

2.2.5 Framtiden (4G)
Ett fjärde generationens mobilsystem, 4G, är på planeringsstadiet. 4G kommer att stödja
Internetuppkopplingar för multimediatjänster som blir ca 50 gånger snabbare än tredje
generationens mobilsystem, vilket betyder 100 Mbps.
Avsikten med 4G är inte att ersätta t ex 3G utan skapa en ’multinätmiljö’. WLANterminalerna kommer i framtiden att använda roaming 2 mellan GSM-, GPRS-,GPRS - och
3G-näten.
Användaren har då hjälp av sin ’Multinättelefon’ eller ’M ultinätkort’ som automatiskt
växlar mellan de olika radionäten, vilket betyder att man använder det nät som ger bästa
tjänsten, hö gsta kvaliteten och lägsta priset för stunden. 3

2.3. Tekniker för mobil datakommunikation för längre avstånd
2.3.1 WLAN-tekniken
WLAN kallas ibland för ”WaveLAN”, RadioLAN eller radiolänksystem. Samtliga är en
standard för att bygga lokala nätverk utan sladdar. Ett trådlöst lokalt radiolänksysetm,

1

Datakommunikation i praktiken, 2:a upplagan, Kent Mayer, 279 -283
Roaming basstationerna håller reda på var mobila enheten är och då signalen blir för svag gör byte till
annan basstation möjligt
3
Datakommunikation i praktiken, 2:a upplagan, Kent Mayer
2
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byggt med en bassstation och däromkring ett antal användare som kallas klienter, har fått
namnet WLAN.
Fördelar med WLAN är att hunna koppla ihop olika trådlösa produkter och att med
lätthet kunna flytta dessa produkter mellan rummen i en bostad. Det skall samtidigt vara
enkelt att ansluta dessa produkter mot en accesspunkt(AP). Räckvidden blir begränsad
eftersom effekten i radiosändarna här i Europa inte får överstiga 100 mW. Fördelen för
användarna är att då slipper de ansöka om sändningstillstånd.[Dip408]
Med WLAN erhåller man en enorm bandbredd jämfört med t ex GSM, GPRS och
UMTS(3G).

2.3.2 Mobitex
Mobitex är ett publikt rikstäkande radioburet paketförmedlande system för att mobilt
överföra data och text digitalt samt i viss utsträckning, analogt tal. Systemet används idag
frekvent av mobila arbetsplatser t ex transportsfordon för kommunikation och överföring
av data vid de tillfällen enheten befinner sig i närheten av sådana stationer. Man kan
också nå andra nät såsom telefonnätet, telexnätet och datexnätet 4 . Marknaden(14 Länder)
har fördubblas varje år[1998-2001] enligt från den nu ledande leverantören Ericsson[Dip
276].

2.4 Mobil datakommunikation för kortare avstånd
2.4.1 IR/Blue tooth
Bluetooth är en teknik för att bygga små radionät. Det är en trådlös kommunikation eller
’osynlig sladd’ som används för att koppla ihop mobila apparater som PC med
utrustningar i olika kombinationer. Detta görs över det fria radiobandet ”Industrial
Scientific Medical” (ISM) i frekvensområdet 2,4-2,5 GHz.
Bluetooth fungerar så att t ex en bärbar dator etablerar kontakt med en mobiltelefon
genom att skapa s k pikonät. Ett pikonät kan innehålla upp till åtta enheter där en enhet
blir ’master’, de övriga enheterna blir ’slavar’. Även flera pikonät kan samexistera.

2.6 Olika tekniker för positionering
2.6.1 GSM-positionering
Vid GSM-positionering mäts signalstyrkan mellan mobiltelefonen och basstationen. Man
kan på så sätt avgöra var telefonen finns.
I tätbebyggt område kan precisionen bli så bra som 180-200meter. På landsbygd däremot,
där det är långt mellan basstationerna, kan precisionen bli så dålig som flera kilometer.

4

Datexnät(X.21) är en digital kretskopplande nätverkstjänst avsett för synkron datatrafik över det vanliga
telenätet.
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2.6.2 GPS-positionering
Systemet består av 24(3 reserv) satelliter uppdelade i sex cirkulära omloppsbanor,
separerade 60 grader, runt jorden med vardera 4 satelliter per omloppsbana. GPSmottagaren använder minst 3 satelliter för att räkna fram en punkt på jordytan.
Precisionen utomhus är idag helt beroende på om man använder det civila bandet kallat
L1 som ger en nogranhet på 6-12 m eller det militära bandet kallat L2 med en nogranhet
på<3 m. GPS fungerar inte alls inomhus, under jorden eller under vatten då det krävs fri
sikt till flera av GPS-satelliterna samtidigt.

Figur 2.1: GPS-Satelliter runt jorden avgör positioner för objekt.

2.6.3 A-GPS positionering
”Assisted GPS” kombinerar GPS-systemet med GSM-systemet. Mobilnätet tar hand om
beräkningarna men även den strömslukande GPS- mottagningen. Resultatet
vidarebefodras därefter via GSM-nät till telefonen som tar hand om den slutliga
positioneringen och visningen. Precisione n är med denna teknik ca 10-20 meter[Dip 482].
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3 Teori: Logistik
3.1 Värdekedjan
Målet med logistik är att uppnå kostnadseffektiv leveransservice. För att uppnå det är det
viktigt med en helhetssyn på hela logistikkedjan från leverantör till kund samtidigt som
en optimering av de olika delarna som ingår i kedjan sker. Enligt Christopher(1998)
försöker en del företag fortfarande jobba med att maximera sin egen vinst genom att
flytta sina egna kostnader till andra företag i värdekedjan. Problemet med denna strategi
är att företagen inte ökar sin konkurrenskraft då slutkunden ändå får betala samma pris
för varan. Den egentliga konkurrensen står mellan olika värdekedjor. För att lyckas med
detta är det viktigt att den information som finns i logistikkedjan är åtkomlig för alla delar
i kedjan. Om en underleverantör i ett tidigt skede får reda på vad en kund planerar att
producera, så är det möjligt för underleverantören att planera sin produktion i tid.
Detsamma gäller i distributionsledet. Om transportföretaget i ett tidigt skede får reda på
planerade leveranser från producenten, så blir det lättare att planera hur många lastbilar
som behövs. Det finns olika typer av integrationer av informationssystem i värdekedjan
beroende på vilken typ av samarbete som finns mellan parterna. En del företag är starkt
beroende av varandra och har stor insyn i varandras verksamhet, medan andra företag har
mindre behov av integration.

3.2 Leveransservice
Leveransservice är enligt Lumsden (1998) och Aronsson m.fl.(2003) ett övergripande
begrepp som kan förklaras som ett företags prestation gentemot kund. Det kan
exempelvis vara att leveranserna kommer i rätt tid eller att kunna ha stor flexibilitet vad
gäller orderstorlekar. Leveransservice kan därför brytas ned i ett antal delar vilka bl.a.
innefattar ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, servicegrad, flexibilitet och
information.

3.2.1 Ledtid
Ledtiden kan förklaras som tiden från det att en vara beställs tills den levereras. Ibland
förklaras det som tiden mellan behov och tillfredställelse, vilket inte är riktigt samma som
sak då behovet ofta uppstår en tid innan beställningen. I ledtiden ingår olika aktiviteter
som ordermottagning, produktionsplanering, produktion och distribution.
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3.2.2 Leveranspålitlighet
Leveranspålitlighet kan definieras som möjligheten att kunna leverera exakt den tid som
man har lovat kunden. Detta har blivit allt viktigare, ett exempel är när man använder sig
av Just-In-Time vilket ställer stora krav på att leveranserna kommer i tid.

3.2.3 Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet är att kunna leverera rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet. Även detta
har blivit allt viktigare då man numer inte har stora lager som buffert.

3.2.4 Servicegrad
Servicegrad beskriver förmågan att leverera direkt från lager. Detta kallas även för
lagertillgänglighet. Detta serviceelement är det som primärt är av betydelse vid leveranser
från ett färdigvarulager när kunden kommer och köper direkt från lagret.

3.2.5 Flexibilitet
Flexibilitet handlar om att skapa förutsättningar för att klara av att hantera avvikelser från
de ursprungliga planerna. Det kan exempelvis gälla orderstorlekar, leveransadresser och
emballage.

3.2.6 Information
Informationsutbytet mellan leverantör och kund blir allt viktigare, inte minst med tanke
på att tidskraven ökar. För leverantören är det viktigt att veta vad kunden vill ha så tidigt
som möjligt för att kunna planera sin verksamhet. För kunden är det viktigt att tidigt få
reda på vad som kommer att levereras, eventuella avvikelser från leveransplanerna och att
kunna följa en order under en transport. Då djupare samarbetsformer skapas krävs det
också större integration mellan företagens informationssystem.

3.3 Flöden vid transportuppdrag
I ett transportuppdrag ingår ett antal flöden (Lumsden, 1998). Materialflödet är flödet av
gods genom transportsystemet. För att kunna förflytta godset krävs ofta en lastbärare av
något slag, t.ex. en lastbil, vilket skapar ett resursflöde. Resursflödet är till skillnad från
materialflödet alltid dubbelriktat eftersom resurserna inte förbrukas när
transportuppdraget är utfört. För att komma överens om hur transportuppdraget skall
utföras så krävs det dubbelriktad horisontell information. Det finns även ett behov av
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information om resursernas och godsets fysiska lokalisering, dubbelriktad vertikal
information. Mellan köpare, säljare och transportör så finns det även ett monetärt flöde.

Företag

Flöde
Monetärt
Information
Material
Resurser

Figur 3.1: Flöden vid transportuppdrag (K. Lumsden,1995)
Ett transportuppdrag kan delas upp i två delar, en materiell del som består av själva
förflyttningen av godset, resursen och godset, och en immateriell som består av
information, men innefattar även transportens kvalitet och säkerhet. I ett transportsystem
så är det informationen som skall styra det fysiska flödet och inte bara följa det. Ett
verkningsfullt informationssystem som t.ex. innefattar ett Track&Trace-system medför
ökad
transportsäkerhet
och
möjliggör
eventuell
avvikelsehantering.
Informationssystemen hanterar också administrativa flöden som fakturor och körorder,
vilket möjliggör en sammankoppling mellan de olika flödena. Om olika företag integrerar
sina informationssystem med varandra så skapas förutsättningar för att säkra transportens
kvalitet.

Transportuppdrag

Materiell del
• Förflyttning av gods
• Hantering av gods

Immateriell del
• Information
• Kvalitet
• Säkerhet

Figur 3.2: Transportuppdragets principiella delar (K. Lumsden, 1995)
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3.4 Transportmarknaden
Den som utför transportarbetet kallas generellt för transportföretag. Transportmarknaden
består dock av ett antal typer av aktörer (Aronsson m.fl. 2003):
•
•
•
•
•

Transportmäklaren, som sköter kontakten med speditör eller transportföretag.
Speditören, som ombesörjer kontakten med åkerier och planerar transporten.
Åkeriet, som hyr ut fordonet
Fordonsägaren
Chauffören

Fler och fler företag vill inte själva ha ansvaret för transporterna och ibland även
lagerhållningen då det inte ligger inom företagets kärnverksamhet (Lumsden 1998,
Aronsson m.fl. 2003). Detta har lett till att s.k. tredjepartslogistikföretag vuxit fram.

3.5 Transportkostnader
Transportpriset beror ofta mer på marknadssituationen än på de egentliga kostnaderna för
transporten (Lumsden, 1998), vilket beror på att en transport är en tjänst som är
tidsberoende. Den egentliga kostnaden för transporten har förstås också en inverkan på
prissättningen då kostnaden för tra nsportverksamheten måste täckas.
Transportkostnaden kan delas upp i två grupper, egentliga och övriga transportkostnader.
Egentliga transportkostnader är kostnader som har med själva förflyttningen och
funktioner som krävs för detta. Dessa kostnader är:
•
•
•
•

Förflyttning
Lastning
Omlastning
Lossning

Övriga kostnader är kostnader som inte har med själva förflyttningen att göra,
exempelvis:
• Skador på gods
• Räntekostnader för gods under transport
• Försäkringskostnader
• Administrationskostnader
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Kapitel 4 Teori: IT-hjälpmedel
4.1 ERP-system
I dagens läge har många företag avancerade affärssystem för att på ett effektivt sätt
övervaka flödet av varor och kapital i sin verksamhet. Systemen, som kallas Enterprise
Resource Planning eller ERP system, är en samling integrerade moduler som möjliggör
samordning mellan avdelningar inom en organisation. ERP länkar organisationens olika
avdelningar som exempelvis inköp, ekonomi, tillverkning, distribution, försäljning och
projekt hantering, med andra ord ett totalintegrerande system. Ett ERP system
administrerar en inkommen order genom att färdigvarulagret kontrolleras för att möta
behovet. Finns inte färdiga produkter i lager initieras ett tillverkningsbehov. ERP
systemet kontrollerar råmateriallagret och komponentlagret och utifrån det beräknar och
fastställer vad som behövs beställas för att möta tillverkningsplanen, indata behöver bara
anges en gång innan det hamnar i systemet och då kan alla ta del av informationen. 5 ERP
möjliggör samordning mellan avdelningar inom organisationen men det gör det även
möjligt att kopplas med leverantörers avdelningar i ena änden och med kunder i andra
änden, med andra ord förbättras företagets samordningsmöjligheter mellan avdelningarna
och mellan leverantörer och kunder. 6 ERP möjliggör för företaget att dela på information
och aktiviteter, automatiserar och integrerar kritiska delar inom företaget och slutligen
genererar och gör det tillgängligt med information för hela organisationen, vilket bidrar
till en ökad samordning. Syftet med att dela på informationen är att skapa en flexiblare
och effektivare organisation. 7

4.1.1 Integration av ERP-system och mobila system
För att ytterligare utnyttja ERP-systemens effektivitet kan de integreras med de mobila
datakommunikationssystemen som undersöks i denna studie. Denna integration är viktig
då informationen snabbt kan skickas mellan fordonet och ERP-systemet. Ett exempel är
när godset är levererat så skickas ett ”proof of delivery” (POD) direkt från fordonet till
ERP-systemets fakturerings modul som då genererar en faktura till kunden. Detta sker
med automatik och ingen manuell hantering behövs. Exempel på moduler som kan ingå i
en integrering är:
•
•
•
•
•

Lagermoduler som bl.a. kontrollerar lagernivåer
Orderhanteringsmoduler som hanterar kundordrar och beställningar
Produktionsmoduler som används för att planera produktionen
Track&Trace- moduler för att spåra och följa godset
Ruttplaneringsmoduler för att planera fordonens färdvägar

5

Ralph, M. Stair & George W. Reynolds (2003), s. 22
Christopher, M (1998), s. 199
7
Hillman, T Willis och Hillary A. W-B (2002), s. 35
6
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4.2 IT-hjälpmedel som effektiviserar transporter
Det finns en rad produkter som på olika sätt effektiviserar transporter och därmed
minskar bränsleförbrukningen och medför besparingar. Det är systemlösningar som
hjälper föraren att finna kortaste vägen utan omvägar, trafikstörningar och felkörningar.
Sådana system hjälper också trafikledaren att hitta bästa fordonet till olika uppgifter. Allt
detta resulterar i en optimal användning av fordonsflottan. Vidare kör fordonen så fullt
lastade som möjligt under transporten och tom- och returtransporterna minimeras.

4.3 Olika typer av IT-hjälpmedel
Ett IT- hjälpmedel som leder till effektivare användning av fordon och bättre planering av
körsträckor leder till minskad miljöbelastning och ökar samtidigt effektiviteten i
företaget.
Det finns många typer av IT-system som kan effektivisera transporter. Ofta innehåller de
flera komponenter. Många system är rena orderhanterings- och kommunikationssystem,
men till dessa kan man koppla ett navigeringssystem och ruttplaneringssystem. Med
många av de enklare systemen kan man utföra enklare ruttplanering på enstaka rutter.
Den som vill kunna utnyttja ruttplaneringssystemens hela kapacitet till effektivisering
behöver ett system som optimerar rutter fö r en hel fordonsflotta, ett s.k. fleet management
system.

4.4 System med miljön i fokus
Sannolikt har de IT-baserade systemen stor potential att minska miljöeffekterna från
transporter. Hittills har det inte gjorts större vetenskapliga studier inom området.
Effektivare transporter som kan resultera i miljöbesparingar beror också i hög grad på
trafikledarnas skicklighet. Dessa vet imponerande väl var fordonen befinner sig under
dagen och vad de har på lastbilsflaket utan hjälp av satellitstyrda positionerings hjälpmedel. Men naturligtvis har även de mest rutinerade trafikledarna begräns ningar för
hur många fordon de kan hålla reda på. Dessutom blir systemet sårbart för störningar när
det bygger på en enda person, som kan bli sjuk eller säga upp sig.

4.5 Olika typer av data
Tillverkare av mobila kommunikationssystem för transportbranschen har olika fokus på
vilken sorts funktionalitet som systemet skall omfatta. Detta avspeglas på de olika typer
av data som hanteras i systemen. Systemens olika delar/moduler kan delas in i grupper
beroende på vilken typ av data som hanteras. På så sätt kan systemens funktionalitet
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förtydligas. En uppdelning kan göras i tre grupper: affärsdata, driftsdata och
positionsdata. Vid en indelning av olika typer av data i grupper så är det möjligt att en typ
av data kan placeras in i fler än en grupp beroende på hur den används. Nedan följer en
indelning av vanligt förekommande moduler.

4.5.1 Driftsdata
•
•
•

Miljörapporter kan användas för att ligga till grund för miljökrav.
Bränsleförbrukningsrapporter kan tillsammans med utbildning av förarna
användas för att få ned bränslekostnaderna.
Rekommendera körsätt med utgångspunkt från växling, tomgångskörning och
andra beteende n hos förarna kan rekommendationer ges till föraren i
realtid.

4.5.2 Affärsdata
• Kommunikations - och orderhanteringssystem gör att fordonen och
samordningscentralen effektivt kan kommunicera och skicka order sig emellan.

4.5.3 Positionsdata
•
•
•

Positioneringssystem visar i realtid var fordonen finns.
Ruttplaneringssystem är program som hittar bästa väg i en slinga och
därigenom optimerar tid och körsträcka för en rutt.
Fleet management (sammansatt ruttplanering) optimerar körningarna för en
hel fordonsflotta, dvs gör ruttplanering för många rutter samtidigt.

4.6 Behovs bestämning av IT-hjälpmedel i olika transportsslag
I Sverige finns flera exempel på informationssystem i vilka mobil
datakommunikation spelar en viktig roll.
Olika trafiktyper, t.ex. linjetrafik och beställningstrafik, är starkt kopplade till vilken typ
av gods som transporteras. Detta påverkar också vilka behov som finns då det gäller valet
av IT- hjälpmedel. En indelning kan göras enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Styckegods/Paketgods
Enhetslast
Industriella produkter
Livsmedel/Dagligvaror
Skogs- och pappersprodukter
Petroleum och kemikalier
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4.6.1 Styckegods/Paketgods
Styckegods/Paketgods är gods av typen paket som kan transporteras i olika lastbärare.
Vid denna typ av transporter har det visat sig att det finns ett stort behov av IThjälpmedel.
För allmänna transporter har följande behov av IT- hjälpmedel identifierats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS
Mobiltelefon
Meddelande- och orderhantering
Navigering
Ruttplanering i trafikledningscentralen
Godsövervakning (säkerhet)
Handdator
Streckkodsläsare
Autoidentifiering av trailer och container
Mätning av körtid
Last indikator
Fordonsdata för fleet management analyser
Schemaläggning av fordonsunderhåll

4.6.2 Enhetslast
Enhetslast, exempelvis container eller växelflak, används ofta vid långväga transporter
som kräver omlastning till två eller flera olika transportmedel, exempelvis från lastbil till
järnväg, då det är nödvändigt med effektiva omlastningar. För transportföretaget blir det i
princip oviktigt att veta vad som finns i enheten, med undantag för farligt eller värdefullt
gods.
•
•

Autoidentifiering av trailer och container
Mjukvara för optimering av fyllnadsgrad och fordonsutnyttjande

4.6.3 Industriella produkter
Med industriella produkter menas produkter som transporteras mellan industrier. Godset
kan vara av skiftande karaktär, exempelvis delar till fordon eller bulk. Vid denna typ av
transporter är JIT upplägg va nligt, vilket innebär att det är viktigt att lokalisera var
fordonet befinner sig och kunna meddela eventuella förseningar så tidigt som möjligt.
Följande behov finns för denna typen av transporter:
•

GPS positionering
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiltelefon
Dynamisk ruttplanering i realtid
Trafikinformation
Alertvarning vid sen leverans eller indikation av beräknad leveranstid
Navigering
Autoidentifiering av trailer och container
Fordonsdata
Schemaläggning av fordonsunderhåll

4.6.4 Livsmedel/Dagligvaror
Vid transport av livsmedel och dagligvaror används ofta lastpallar eller kartonger.
Transporterna karaktäriseras av korta ledtider. Följande behov har identifierats:
• GPS positionering
• GSM
• Ruttplaneringsverktyg med detaljerade kartor
• Fritextmeddelanden med tangentbord
• E-post
• Trafikinformation
• Körtider (i fordonet)
• Handdator
• Fordonsdata
• Schemaläggning av fordonsunderhåll
• Övervakning av temperatur i lastutrymme

4.6.5 Skogs- och pappersprodukter
Vid denna typ transporter förflyttas timmer och andra trä- och råmaterial med lastbil, tåg
eller fartyg. Det finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten med hjälp av
mobil datakommunikation för att nå konkurrensfördelar. Skogsmaskiner och andra
skogstransporter kräver högt säkerhetstänkande och IT- hjälpmedel som täcker dessa
behov och även tar hand om informationsflödet bland alla inblandade aktörer och
kontoret. Följande behov har identifierats för denna typen av transporter:
•
•
•
•
•
•
•

Fältdata, kartor och GPS
Mobilsystem, GSM/GPRS och Mobitex, måste fungera bra i skogsträng
Andra säkerhetsenheter som föraren för med sig när han lämnar fordonet.
Stödfunktioner för Service- och underhåll
Stöd för Administrativa rutiner
Stöd för kontorsövervakning
Data, Lasta och Lossa, Lastsäkring
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4.6.6 Petrole um och kemi kalier
Transport av kemikalier och annat farligt gods är hårt reglerad av statliga myndigheter.
Detta innebär mycket administrativa formaliteter och en noggrannare uppföljning av
godset. Följande behov finns för denna typen av transporter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS Positionering med kartstöd
GSM/SMS kommunikation
Integrerad mobiltelefon me d handsfree
Track&Trace, även kontoret måste kunna följa transporterna noga
Fordonsdata
Underhåll med koppling till verkstad eller dylikt.
Ruttplanering/ optimering och ruttsimulering
Orderplanering
Lastindikator
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Kapitel 5 Nya möjligheter med mobil datakommunikation
5.1 Exempelscenarion med olika infrastruktur
5.1.1 Nyttan med att bygga infrastuktur med bra informationshantering
För att utveckla företagen krävs idag informationssystem som på olika sätt stödjer
de processer som utgör kärnan i verksamheten. För att t.ex. effektivisera transporter
är mobil datakommunikation en strategisk resurs. Den utgör ofta den tekniskt
svåraste och långsammaste länken i informationssystemet.

5.1.2 Traditionell åkeriverksamhet i samarbe te med lastbilscentralen
Figur 1 illustrerar dagsläget på hur en lastbilscentral tillsammans med åkerier
tillfredsställer sina kunders behov. Observera att åkaren ofta inte har direktkontakt med
kunden och ger service till kundens kund d.v.s. lastbilcentralen. Fast båda tillhör samma
virtuella organisation finns det ändå en klar barriär mellan dem och informationen finns
dold på var sitt håll. Detta kan medföra många svårigheter såsom mindre kundkännedom,
servicenivån minskar p.g.a. kommunikationssvårigheter etc.

Kund 1

Lastbilcentral

Affärsdata

Kund 2
Kund X

Å
Åkeri

Figur 5.1: Lastbilscentralen och åkerier i samspel tillgodoser kunders behov
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5.1.3 Moderna åkeriföretag i samspel med lastbilscentralen
Moderna åkeriföretag har idag avancerade affärssystem som hanterar allt från ekonomi,
löner och personal till operativ planering. För att fullt ut utnyttja den effektivitet som de
nya systemen kan erbjuda behövs en effektivisering som når ut i fordonshytten.
Information kan sorteras och lagras och användas för olika ändamål, driftdata samlas för
att ha koll på bränsleförbrukning och körsätt. Även affärsdata bearbetas på ett tidigare
stadie för att minska företagets administrativa kostnader markant och fungerar so m en
förlängning av företagets affärssystem. Med ett GPS-utrustat fordon kan hela flottans
placering beskådas på en virtuell karta där man exempelvis kopplar position till
ordernummer och klockslag. Man kan även dirigera sin flotta på bästa sätt möjliga sätt.
GPS-utrustningen kan även fungera som vägvisare för föraren. Det finns fler fördelar
med positionsdata t.ex. vid stölder kan fordonen spåras eller far ligt gods kan följas
noggrannare.

Affärsdata

Kund 1

Lastbilcentral

Kund 2
Kund X

Driftdata
Positionsdata

Å
Åkeri

Figur5.2: Nya tekniska fuktionaliteter underlättar transportarbetet
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5.1.4 Optimalt samarbete mellan lastbilcentralen och åkeriföretagen
Tillgång till mycket information kan medföra många fördelar till all sorts verksamhet i
enlighet med de logistiska normerna. Det bästa scenariot vore då om alla kunde ta del av
det mesta av informationen som finns mellan de olika inblandade parterna genom att
samla den data som är intressant på en och samma server. Denna information kan leda till
många vinna/vinna förhållanden. Informationshanteringen bli här optimal och medför
många nya möjligheter för alla parter:
Lastbilcentralen kan få mer överblick över själva leveransförfarandet och på ett smidigare
sätt knyta kontakt med åkarna. Åkerierna på sin sida kan få närmare relation till kunder
vilket i sin tur leder till ökad kundservice. Vidare kan både åkerierna och lastbilscentralen
få strategiska fördelar inför framtida avtal då man har bättre överblick och
informationsåtkomst. Kunderna på sin sida får en ökad kontroll och därigenom större
makt då de har mer information om leveranser och större acceptans för förseningar. Den
nya infrastrukturen enligt figur 3 där informationsdelningen är optimal innebär många
fler vinster som högre leveranssäkerhet, leveranspålitlighet, säkerhet och flexibilitet men
även mindre resurskostnader och ett klart bättre tidsutnyttjande m.m.

Kund 1

Affärsdata
Positionsdata
Driftdata

Lastbilcentral

Kund 2
Kund X

Å
Åker
i

Figur 5.: Optimal informationshantering leder till logistiska fördelar
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5.2 Generell systemlösning
De flesta systemlösningar som vi har tittat på i denna förstudie har i princip gått till väga
på samma sätt för att föra över data mellan förar hytten och kontor oc h andra enheter och
tvärtom. Detta illustreras i figur 4. Vad det gäller applikationsområden är det helt och
hållet fantasin och ekonomin som sätter gränsen.
Mycket data samlas redan i förarhytten såsom driftdata, affärsdata och positionsdata.
Genom att koppla sig mot fordonets egen dator kan driftdata loggas. Det finns en FMS
gateway som gör det möjligt att kunna koppla sig mot lastbilar av olika märken där man
får möjlighet att på ett säkert sätt läsa av det mesta av fordonsdata. FMS gateway är en
standard som de stora lastbilstillverkarna har kommit överens om. Vidare kan ett GPSutrustat fordon samla information om sin exakta position. Alla dessa data tillsammans
med annan värdefull information såsom orderinformation och återrapporteringar etc., kan
buffras och bearbetas inne i fordonshytten i en dator med en lämplig logik.
För att skicka informationen vidare används exempelvis en GSM/GPRS transponder för
att med lämplig bärare skicka det vidare till någon form av central där man kan samla den
i en server. Man kan också med fördel använda sig av komprimering när man sänder
data trådlöst för att minska både tider och kostnader för överföringen.
Det finns idag ett antal olika kommunikationslösningar på marknaden; bl.a. GSM- nätet,
Mobitex och även 3G kan användas.
Den insamlade informationen kan sedan ligga som underlag för olika typer av
beslutfattande, analys, ruttplanering och -simulering och exempelvis på kontorsidan
skapa en virtuell karta i realtid med ordernummer och klockslag kopplade till varje
fordon.

Figur 4: Generell beskrivnig av systemlösning med datakommunikation inom åkeribranschen
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Kap 6 Produkter på marknaden för mobil datakommunikation
inom åkeribranschen
6.1 Översikt
Nedan följer en beskrivning på vissa systemlösningar som har undersökts närmare under
projektets gång. Det finns för närvarande många fler produkter som både finns färdiga för
leverans eller är under teststadiet. Vi har försökt att med de valda leverantörerna av
sådana system ge en någorlunda helhetsbild av vad som erbjuds idag. Vi hoppas också att
läsaren skall få lite mer kännedom om teknikens möjligheter.

6.2 Dynafleet (Volvo)
6.2.1 Allmänt
Enligt Volvo kan den nyaste versionen av transportinformationssystemet Dynafleet bidra
med både ökad kontroll över lastbilens driftkostnader och till mer effektiv
transportplanering. Trådlös nedladdning av kördata med bl.a. positiondata och även
onlinetjänster är de senaste nyheterna i Dynafleet. Dynafleet lanserades tidigt på 90-talet
och erbjöd sina kunder enklare transportinformationssystem.
Dynafleet är utvecklat av Volvo Lastvagnar där företagets kunskaper om
transportsystemet har legat till grund för utvecklingen. Dynafleet är i första hand tänkt att
användas i FH12/16 eftersom det är integrerat med det existerande informationssystemet i
dessa lastbilsmodeller, men kan även installeras i andra bilar än Volvo och detta sker
genom en FMS Gateway som är en gemensam standard för att komma åt andra märkens
gränssnitt och få åtkomst till fordonsdata.

6.2.2 Driftdata
Dynafleet som installeras i lastbilen består av tre moduler. Den enklaste Logger Tool
modulen samlar in kör- och förardata från framförallt motorstyrningsenheten och
färdskrivare och även lastindikator. Bland förarinformationen ingår kör, vilotider,
väntetiden som lagras på ett personligt smartkort för löneberäkning och kontroll av
arbetstider. Den tekniska körinformationen brukar lagras upp till en månad och kan sen
tömmas i en kontor-PC med hjälp av en kabel. I senaste versionen av Dynafleet är det
meningen att trådlöst kunna ladda ner dessa kör-, drift- och positionsdata. Transportören
får tillgång till nyttig data i realtid.
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6.2.3 Positionsdata
Den andra påbyggnadsmodulen Communication Tool modulen innehåller tilläggs
funktioner för kommunikation och positionering. Man har även möjligheter att sända och
ta emot textmeddelande till både kontor och andra bilar i flottan. Systemet kan även
hantera orderformulär som är anpassade för att tillgodose de enklaste behoven. Modulen
kan även kompletteras med larmknapp som sänder en SOS- meddelande både till
hemmakontoret och till Volvo Action Service.
Om man väljer att skaffa Information Tool modulen visas Logger Tool displayens
meddelanden på en större färgdisplay som dessutom är nedfällbar i instrumentpanelen. På
samma display visas även trafikinformation via RDS TMC.

6.2.4 Kontorsmodul
Med hjälp av Transport Manager modulen på kontoret för man översikt över lastbilens
position. Dataprogrammet ger trafikplaneraren tillgång till information om lastbilens
status, körriktning och avstånd. Information om bl.a. lastbilens position sänds för
närvarande i form av SMS- meddelanden till huvudkontoret.
Nytt i Dynafleets nyare versioner är att data kan integreras med kartdatabaser på
gatunivå, ruttplaneringssystemet Route LogiX eller Map & Guide. Med hjälp av rätt
symboler på kartan får transportplanerarna bättre visuell kontroll över positionen och kan
därmed göra en bättre uppföljning av transporten till sina destinationer och även följa
lastbilens returväg.
Ytterligare nyheter i den sista versionen av Dynafleet är data som tomgångskörning,
överskridna hastighetsgränser etc. viktiga för driftekonomin, lastbilslitage och
trafiksäkerhet.
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6.3 Scania
6.3.1 Scania Communicator 100
Används för att samla fordonsdata och skicka direkt till kontoret. Hjälpmedlen är GPS
satellit kommunikation och GSM. Den kan även användas till alarmering och ge kartstöd.

6.3.2 Scanias Interactor serien
Här ingår displayen i fordonet, kontroll och kommunikations hjälpmedel som med
lämpligt användargränssnitt knyter samman föraren med kontorspersonal.

Figur 6.3: Handdator eller större dator med fastmonterad skärm i Interactorserien

6.3.3 S. Interactor 100
Här ingår det en Pocket PC som körs på Microsofts Pocket PC standard mjukvara. PPCn
sitter i en hållare integrerad i förarmiljön. Det är tänkt att föraren skall kunna ta med sig
handdatorn till kontoret för att kunna överföra fordonsdata till en PC på kontoret.

6.3.4 S. Interactor 200
Både funktionerna i S. Communicator 100 och S. Interactor 100 är här integrerade. Detta
paket innehåller en handdator och även funktioner som stödjer kommunikation och
navigation såsom handsfree telefoni, meddelande service, rörliga kartor och adress bok.

6.3.5 S. Interactor 500 och 600
Här finns det fler funktioner till förfogande. Det ingår bl. a. en riktig PC tillsammans med
en 10.4” färg display med to uch screen. Datorn kommer med ett Microsoft Windows
2000 operativ system tillsammans med ett Scania designat avvändargränssnitt. Här finns
det även möjligheter att integrera andra mjukvaror pga. den PC-baserade plattformen och
tillsammans med GSM/GPRS modem. Det finns även möjlighet att titta på TV på
skärmen medan fordonet står stilla. Interactor 600 har även DVD-spelare inbyggd.
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6.3.6 Scania Fleet Managment Portal
Är ett PC-baserat kontorsverktyg för att kunna se information som sänds från förare eller
fordonet m h a en av de ovannämnda plattformarna . Åtkomsten sker via Internet, där
webbaserade applikationer används för att visa information, men även för ana lys och
rapportering. Även textmeddelanden kan skickas från/till fordonet för att leda fordon och
transport.
Scanias alla ovannämnda system kan även installeras i andra fordonsmärken som stödjer
FMS 8 standarden.

6.4 IBS
6.4.1 Allmänt
IBS startades 1975 och har idag 2000 anställda i 40 länder. Det är ett börsnoterat bolag
med en omsättning på 2,6 miljarder kronor. Huvudägare är IKEA genom holdingbolaget
Catella. IBS i Sverige har ca 300 anställda fördelat på 16 kontor. IBS är en av världens
största tillverkare av affärssystem och deras mest kända produkt är affärssystemet ASW
(ApplicationSoftWare). IBS modul för transporter heter CockPit. CockPit innehåller ett
antal olika verktyg på kontorssidan som kan anpassas för att passa den typ av verksamhet
som bedrivs, exemp elvis anläggningstransporter eller fjärrdistribution.
För kommunikation med de mobila enheterna tillhandahåller IBS ett öppet XMLgränssnitt , CockPit Connect, vilket gör det möjligt för leverantörer av mobila system att
integrera sitt system med CockPit. Tidigare har det inte legat i IBS intresse att utveckla
en egen mobil lösning, här har man dock tänkt om och utvecklat en mindre version av
CockPit, kallad CockPit Mobil.

6.4.2 CockPit Mobil
CockPit Mobil består av ett antal utvalda formulär från kontorsversionen av CockPit som
är anpassade för den mobila datorn med stöd av en Microsoft Access databas. I databasen
lagras följande register:
•
•
•
•

Orderregister
Orderradsregister
Varukodsregister
Koordinatregister(innehåller fordonets position)

Access databasen uppdateras med data från AS400:an och som skickas som XML
strängar. På motsvarande sätt skickas data åt andra hållet (fig x).

8

FMS Standard:Detta standard har företag som Scania, Volvo, MAN, Daimler Chrysler, DAF och
IVECO kommit överens om.
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Figur 6.4: Informationsflödet i IBS CockPit Mobil.

6.4.3 Teknik
Kontorsversionen av CockPit körs på IBM AS400 server och är utvecklat i Visual Basic.
För IBS egen lösning, CockPit Mobil, används GPRS som kommunikationsbärare.
Utrustningen i bilarna (handdatorer m.m.) beror på leverantören av det mobila systemet.
IBS använder idag datorer från Sunit för CockPit Mobil lösningen. Denna lösning
använder Windows-plattform vilket gör det möjligt att använda annan hårdvara som
stöder Windows.

6.4.4 Driftdata
IBS har i dagsläget ingen egen lösning för att ta fram driftdata. Lösningen på detta är
integration med andra system, exempelvis Vehco.
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6.4.5 Affärsdata
I kontorsdelen av CockPit ingår följande delar:
CockPit Fjärr
CockPit Anläggning

CockPit Sälj/Avtal
CockPit Renhållning

CockPit Entreprenad

CockPit Web

CockPit Trailer
CockPit Container
CockPit Distribution

CockPit Medlem
CockPit EDI

Figur 6.4. Moduler som ingår i CockPit
Dessa moduler kan anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Bokning av transport via
hemsida är möjlig.

6.4.6 Positionsdata
Funktionalitet finns för GPS-positionering på kartmoduler. Ruttplanering är möjlig
genom en modul från extern leverantör.

6.5 TransWare
6.5.1 Allmänt
Transware AB som är specialiserade på IT-lösningar för transportbranschen har varit
aktivt sedan 1983. Transware AB är ett dotterbolag till Ergo Group 9 (Norska) och ägs till
70% av de.
Företaget har 33 anställda med huvudkontor i Göteborg. För närvarande jobbar 15
personer med deras nya produkt Alystra där affärssystem integreras med andra logistiska
funktioner och även mobil datakommunikation. Vidare jobbar 7 personer på sälj och 5 på
supportavdelningen.

6.5.2 Verksamhetsområden
TransWare ABs målgrupp är lastbilcentraler, bud- och distributionsföretag, fristående
åkerier etc. Enligt Transware så finns det idag fler än 200 installationer i skandinavien,
bl.a. ca 4000 fordon med mobil datakommunikation.

9

ErgoGroup grundades 1970, idag fler än 26 bolag med mycket bred IT-kompetens(Sverige, Norge,
Danmark) med ca 2000 anställda och en omsättning på 2,5 mdr NOK. Levererar integrerade lösningar
inom infrastruktur, elektriska tjänster och administrativa stödfunktioner.
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6.5.3 Systemlösning
De systemlösningar som har funnits sen tidigare och applikationera därtill är utvecklade i
C++ och C#. I själva fordonet används både fast utrustning och handdatorer som t.ex.
Pocket PC för insamling, buffring och behandling av data som sen skickas till en server
via tjänster som Mobitex, GSM, GPRS och 3G där den samlas och sorteras i en databas.
Även andra tjänster såsom web-bokning, Track&Trace och avräkning finns med.

6.5.4 TransWare s senaste satsning
Här nedan kommer vi att försöka belysa lite mer kring deras senaste satsning dvs.
Alystra. Dock kommer tyngdpunkten att ligga på modulen för mobil datakommunikation.
De moduler som är tänkt att finnas med i Alystra visas i tabell 6.1 nedan.
RuttSimulering

Distributionsflöden

Ruttplanering
Operativ Planering
Strategisk Planering
StreetWise positionering
Mobil Kommunikation
Transportledning

Åkareportal
Offert & Avtal
Vågmaskin integration (SEBA m.m.)
Ekonomi System (XOR)
Avräkning
Fakturering

B2B
Internet
Ramverk

Tabell 6.5: Moduler i Alystra, TransWare AB
Alystra är utvecklat i Java 10. Moduler som t.ex. ekonomi system från XOR är tätt
integrerade inne i systemet. Även XML11 används som gör det möjligt att kunna
kommunicera med externa system.

6.5.4.1 Alystra Mobile Platform
Alystra Mobile Platform består av en klient s.k. Alystra Mobile Client, AMC, och Alystra
Mobile Server och kommunikationen däremellan sker m.h.a. Alystra Mobile Plattform
Protocol, AMPP, där operativ information sker i form av AMPP- meddelanden i XMLformat. På klientsidan är det t.ex. en PDA såsom PocketPC eller en annan bärbar enhet
där applikationen installeras och körs på. På serversidan däremot kan det finnas en U nixmaskin eller en server med Windows plattform. Kommunikationen mellan clienten och
servern kan ske med exempelvis SMS eller via GPRS eller annan lämplig bärare.

10

Java Objektoreinterad programeringspråk som dessutom är plattformsoberoende dvs. kan körs i princip
på allt operativsystem.
11
XML (eXtensible Markup Language) är en standard som används för att organisera textinformation så att
den kan tolkas och bearbetas oberoende av datorplattform, operativsystem, programmeringsspråk osv.
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Vidare kan Alystra levereras som ERP (Enterprise Resource Planning), TMS (Transport
Managment System), FMS (Fleet Managment System) och MP (Mobile Platform).

6.6 Hogia
Hogia Godstrafik utvecklar transportadministrationssystem för transport och
åkeribranschen och tillhandahåller systemlösningar för ett antal andra branscher. Det
system som diskuteras här är ingen mobil kommunikationslösning. Däremot är det
möjligt att integrera med ett mobilt system.
Hogia MobiLast är ett fleetmanagement-system för åkeribranschen som
sammankopplar order- och planeringssystem samt mobildata och GPS
(satellitpositionering). Hogia Mobilast innehåller moduler för bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Orderregistrering
Prisberäkning
Planering
Fakturering
Avräkning
Ruttoptimering
Stöd för mobildata och positionering

Företaget har även andra liknande system som är anpassade till särskilda speditörer och
kan tillhandahålla dellösningar som kan anpassas till andra ruttpla nerings-, order- och
planeringssystem. Systemet kan integreras med Hogias ekonomisystem och kan fungera
även tillsammans med andra system än Hogias.

6.7 NL Partner
NL Partner levererar verksamhetssystemet TDX Log till lastbilscentraler och stora
åkerier. Företaget bildades 1992 och har i Sverige kontor i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
NL Partner har valt att inte satsa på en egen mobil lösning utan tillhandahåller ett öppet
gränssnitt.
TDX Log innehåller bl.a. följande funktionla moduler:
•
•
•
•
•

Orderhanter ing
Trafikplanering
Avräkning
Gods
Lager
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Ekonomifunktionen löses genom integrering av standardsystemen Reveny och Scala.

6.8 Vehco
6.8.1 Allmänt
Vehco startades 2001 i samarbete med Chalmers Entreprenörskola och har ett tiotal
anställda. Bakom satsningen står bland annat Chalmersinvest och Chalmers Innovation.
Vehco har idag ca 16 kunder med ca 300 lastbilar. Vehco är enligt dom själva ”helt
oberoende av, och står inte under inflytande från varken fordonstillverkare eller
speditörer”.

6.8.2 Co-Driver
Vecho tillhandahåller en plattform som kallas för Co-Driver bestående av en handdator
som monteras i lastbilen med koppling till bilens datorsystem. Till denna plattform
erbjuds ett antal tjänster: förar- och fordons uppföljning, positioneringstjänst via GPS,
snabbmeddelanden, tidrapportering, information till förare och underlag för
miljörapporter.

6.8.3 Driftsdata
Förar- och fordonsuppföljning innebär att information som har med kostnaden för
transportarbetet som bilens bränsleförbrukning hämtas ut från bilens datorsystem och
visas i realtid i handdatorn. Informationen lagras även i Vechos server och kan sedan
analyseras för att exempelvis ta reda på hur en viss förare har kört. Vecho tillhandahåller
även tjänster som att analysera driftsdata.

6.8.4 Affärsdata
Co-Driver har bl.a. funktionalitet för att skicka, bekräfta och godkänna körorder. Även
annan information (fritext) som kan vara viktig för föraren kan skickas ut.

6.8.5 Positionsdata
Co-Driver har funktionalitet för GPS-postionering på karta som täcker större delen av
Europa. Positionen skickas från fordonen varje kvart och visas på kartan i en PC kopplad
till Internet.
Vehco rekommenderar att positioneringstjänsten används av trafikledningen som kan ha
nytta av att veta var fordonen befinner sig, främst då det gäller fordon som inte går i
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regelbunden trafik. Det finns idag ingen funktionalitet för navigering med karta för
föraren.

6.8.6 Teknik
Co-Driver är utvecklat i Java och som kommunikationsbärare används GPRS.
I förarhytten används en handdator med pekskärm.

6.9 PocketMobile
6.9.1 Allmänt
PocketMobile startade 2000 och har kontor i Stockholm och Göteborg.
Kommunikationssystemet, kallat PreCom, blev färdigt under 2001. Företaget har i
dagsläget sex anställda. PocketMobile har en bred målgrupp som innefattar bl.a.
budservice, åkerier, lastbilscentraler, servicetekniker, fältsäljare, kommuner och statlig
verksamhet.
Kommunikationsplattformen som systemet bygger på hanterar kommunikation med
GPRS, GSM, W-LAN, Mobitex (G1 och G2), 3G och Bluetooth.
Kommunikationsplattformen består av två delar, en lokal databas i fordonet och ett
kommunikationslager vilka tillsammans möjliggör den trådlösa dataöverföringen.
Databasen i fordonet kan synkroniseras med motsvarande databas på serversidan. Båda
dessa databaser kan antingen jobba tillsammans eller var för sig då en eventuell
uppkoppling inte finns eller kan nyttjas.
I den mobila lösningen för åkeriverksamheter ingår bland annat följande moduler:
• Kommunikationslager
• Orderhantering
• Navigering
• Streckkodsläsare
• Digitala formulär (digitala fraktsedlar)
• Digital signatur
• Positionering

6.9.2 Driftdata
PreCom har ingen koppling direkt till fordonets egen dator, vilket gör att de inte har
någon noggrann mätning av driftdata. De driftdata som hanteras är hastighet och
topologi.
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6.9.3 Affärsdata
PreCom innehåller bl.a. en kontorsmodul för trafikledning och en modul för
orderhantering där man hanterar arbetsorders m.m.. Modulen har stöd för digital signatur.

6.9.4 Positionsdata
I PreCom systemet ingår en modul för positionering som kan användas för att positionera
bl.a. fordon, containrar och gods. På kontorssidan har modulen bl.a. funktionalitet för att
följa ett fordon och visualisera färdvägshistorik.

6.9.5 Hårdvara för mobila enheter
I de mobila enheterna så kan följande hårdvara användas: handdator, bärbara datorer,
betalkortsmodul med mobil printer, modul för streckkodsläsare, RFID- läsare.

6.10 Barkfors
6.10.1 Allmänt
Barkfors Fleet AB började leverera transportsystem 1988. Barkfors erbjuder olika
moduler. Tillsammans med transportplanering och GPS enheter som kan kopplas ihop
med PocketPC-terminaler för orderhantering eller användas för temperaturövervakning.
Barkfors FLeet AB huvudprodukter är1 2 :
WinTL
Transportledning
Account
Ekonomisystem
BfFleet
Int. Dirigering medGPS/Karta
Bfgateway SMS/Gprs- gateway
BfBud
Planering för budtrafik
Dragbil
Container & trailerdragning
OsCar
GPS med programmering

Figur 6.9: Olika produkter från Barkfors

6.10.2 Funktioner
Vissa funktioner som ingår i Barkfors produkter är följande:
• Bokning manuella, automatiska, via Internet eller filinläsning och EDI.
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• Planering med möjlighet att utnyttja positionering och karta. Optimering av
planering och rutter kan utföras.
• Fraktsedlar och transportsedlar med utskrift och scanning.
• Prissättningsmodul, hantering av avräkning samt stöd för olika kundunika
tillägg som bränsle, rabatter, hantering av samfakturering, pallhantering,
fraktgrundande vikt m.m.
• Utskrifter av lastlistor, modul för statistik, CMR, fraktsedlar, täckningsbidrag
och förväntade kostnader m.m.
• Avräkning med listor, utbetalning, överföring och möjlighet för åkare att via
Internet inspektera och göra utskrifter.
• Fordonskommunikation, orderutskick till fordonsterminal (OsCar med
Pocket PC), möjligt att skräddarsy till olika behov.
• Fakturering av utförda transporter
• Ekonomisystem, omfattande med reskontror och bokföring.
• Positionering , temperaturövervakning och larm
• Kartor, även på internet, position av gods och fordon samt temperatur

6.11 Drivec
6.11.1 Allmänt
Drivec AB är ett företag som utvecklar och marknadsför tjänster och utrustning för
Driving Management. Företaget bildades i december 1999 och ägs av sju bolag. De fyra
största ägarna är: Trivector AB, Resamco HB, TeknoSeed AB, Nordic Handlabs AB.

6.11.2 Tekniska hjälpmedel
Drivec Manager är ett hjälpmedel för Driving Management, i första hand avsett för
lastbilar och annan tung yrkestrafik. Dagens lösning fungerar för alla dieseldrivna fordon
med EDC (Electronic Diesel Control) men ej besindrivna. DV4 är namnet på den centrala
enhet som sitter i lastbilen och som sköter all kommunikationen mellan fordonetsdator
och handdatorn. Drivec Manager är en teknisk lösning med två fristående delar:
1. Drivec Assistant, som ger föraren hjälp under körningen.
2. Drivec Report – som ger detaljerade rapporter via Internet.
1. Drivec Assistant – samlar in, bearbetar och lagrar kördata. Uppgifterna sänds
till en handdator, som sitter väl synlig i förarhytten. Den ger bland annat löpande
besked om bränsleförbrukning och optimal växel. Dessutom får föraren en signal
när det är dags att växla samt besked om vilken växel som ska läggas i.
2. Drivec Report – för den som vill gå på djupet. Med Drivec Report förs kördata
både till handdatorn och till en databas på Drivec. Ett beräkningsprogram
sammanställer sedan detaljerade rapporter som kan ses via en webblogg.
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6.11.3 Specialprogram
Förutom beräknings- och rapporttjänsten Drivec Report kan de också ta fram
företagsanpassade mjukvarulösningar, t ex för att överföra utvalda data till
miljöledningssystem eller till olika rapportfunktioner. Med hjälp av den samlade
informationen från fordonets dator går det också att beställa fördjupade köranalyser av
utvalda fordon eller förare hos Drivec. Genom ett samarbete med företaget UVS AB så
erbjuds utbildning i körteknik.

6.11.4 Uppdateringar
Uppdateringar av fordonsdatorns och handdatorns programvara görs automatiskt via
fordonsdatorns modem. All kommunikation ut från frodonet sker via GSM.

6.12 Mobistics
6.12.1 Allmänt
Har sin bas i Skellefteå och har ca 4 personer som arbetar med systemet. Har ca. 150
användare räknat i antal fordon. Mobistics huvudsakliga målgrupp är lastbilscentraler,
dock finns det enskilda åkare bland kunderna.

6.12.1 Teknik
Mobistics erbjuder inget eget trafikledningssystem, lösningen på det är integration med
andra system. Systemintegrationer har gjorts med Hogia Mobilast och IBS CockPit.
Mobistics system är utvecklat i C, C++ och Java. I fordonen används Pocket PC. Som
kommunikationsbärare används GSM och GPRS.

6.12.2 Driftdata
Mobistics har valt att inte själva utveckla en lösning vad gäller driftdata. Lösningen på
detta är ett samarbete med Drivec som gör det möjligt att integrera deras lösning Drivec
Manager med Mobistics system.
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6.12.3 Affärsdata
Här finns funktionalitet för att exempelvis skicka order och återrapportering av status från
trafikledningscentralen till lastbilen. Har även en funktion för temperaturövervakning för
livsmedelstransporter.

6.12.4 Positionsdata
Mobistics erbjuder funktionalitet för positionering så trafikledningen har möjlighet att se
var ett fordon befinner sig. Det finns även en modul för navigering, där kartor som täcker
Skandinavien ingår.
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Kap 7 Exempel på systemlösning i lastbil och på kontoret

Dynafleet Information System
Lite information och bilder på funktioner i
lastbilarna och på kontoret.

Karta med GPS funktion
Visar lastbilens aktuella position hela tiden.

Order eller meddelande har inkommit från
kontoret
Nya hämtordrar markeras med ett kuvert längst
upp till höger på skärmen.
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Dynafleet´s manöverpanel
Chauffören öppnar meddelandet med
menyknappen.

Meddelande menyn
Chauffören väljer läs på menyn.

Första sidan i ordern
Här ser chauffören vid vilken tid ordern skall
utföras.
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Beskrivning av godset
Här ser chauffören vad han skall hämta.

Antal pallar och vikt
Här visas hur många pallar och vikten på godset
som skall hämtas.

Ändring av orderstatus
Chauffören accepterar ordern genom att ändra i
orderstatusen.
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Markering av hämtplats
Platsen för upphämtning av godset markeras på
kartan med en flagga.

Uppdrag slutfört
När uppdraget är utfört ändrar chauffören
orderstatusen till uppdrag utfört och sänder till
kontoret.

Dynafleet på kontoret
Karta med lastbilarnas aktuella position.
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Orderöversikt
Här kan transportledaren följa statusen på alla
ordrar.

Order
Här läggs uppgifterna in på kunder och vilket
fordon som skall ha ordern.

Uppgifter till fordonet
Här lägger transportledaren in uppgifter om
hämtadress och godsmängd och sänder till
fordonet.

Sidan 46

2006-01-12

Orderstatus
Här kan man utläsa när ordern är
accepterad,lastning utförd och uppdrag slutfört .
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Kapitel 8 Införande av nya system
8.1 Att tänka på inför anskaffande av mobila systemlösningar
Här nedan beskrivs, utifrån erfarenheter under projektets gång, hur det är möjligt att gå
till väga för att skaffa en passande systemlösning för företaget.

8.2 Behovsanalys
Man skall noga beakta vad som ege ntligen behövs för att effektivisera sin verksamhet.
Verksamhetens IT mognad är en faktor som spelar in när man väljer ett IT-system. Olika
system är lämpade får olika typer av verksamheter och ger bäst resultat där. Innan kontakt
tas med systemleverantörer så bör det finnas en klar bild av vilka behov som finns. När
sedan kontakt tas med olika systemleverantörer är det viktigt att dessa behov klart
framgår. Det kan annars finnas en risk att man köper ett system som inte fyller den
funktion som det var tänk t från början.
Det är bäst att veta vad man behöver, innan man börjar leta efter det. Behovsanalysen
hjälper till att på ett väl strukturerat sätt ta reda på systembehovet, d v s hitta rätt
systemlösning som täcker de essentiella behoven inom företaget. Analysen består av
problembeskrivning, inventering och analys som sedan utmynnar i en rekommendation
av funktioner. Behovsanalysen kan utföras såväl individuellt som för hela företaget eller
organisationen.

8.3 Marknadsundersökning
I ett nästa steg kan man då titta på möjliga systemleverantörer som har lösningar som
uppfyller de kraven. Det är viktigt att vid tillfället man skall anskaffa systemet ha bra
kännedom om vad de olika systemleverantörerna har att erbjuda för system, de utvecklas
i mycket snabb takt och ett system som var bra för sex månader sen behöver inte vara det
idag. Nya produkter kan hinna utvecklas med många bättre funktioner som kan vara
nyttigt för företaget.

8.4 Stora och små leverantörer
Större systemleverantörer har större chans att överleva, men de mindre företagen kan vara
mer villiga att erbjuda anpassade lösningar. Stora systemleverantörer är ibland mindre
flexibla jämfört med de mindre. Att många stora systemtillverkare skapar lösningar
utifrån sina egna erfarenheter och inte i nära relation till kunderna är idag ett faktum.
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8.5 Värdeskapande investering
Det som är viktigt är att en investering i ett nytt system i företaget skall vara
värdeskapande. Det ska skapa ekonomiska värden, men även bidra till bättre arbetsrutiner
etc. Nya systemlösningar kräver även att man ändrar arbetsrutiner, därför kanske man
även skall planera för nya anpassningar p g a det nya arbetssättet.

8.6 Pilotprojekt
Att införskaffa en ny mobil kommunikationslösning är en ganska stor process. Ett
pilotprojekt är ett bra sätt att utvärdera ett system. Det är också ett bra sätt att lära känna
systemleverantören. Pilottesterna är till för att minimera den finansiella risken för
kundföretaget. Pilottesten gör det även möjligt att enkelt och kostnadseffektivt få testa
den önskade kommunikationsbäraren, mobila applikationen och hårdvaran.
Kundföretaget får även möjlighet att testa det nya kommunikationssystemet i sin egen
dagliga verksamhet. Vidare får även företaget under pilotperioden ingående testa och
utvärdera de önskade funktionerna som skall ingå i den nya mobila lösningen och vid
behov begära nya funktioner. På så sätt kan man kvalitetssäkra i flera steg.

8.7 Införa enstaka funktioner, bygga ut
Att införa enstaka funktioner åt gången är ett bra sätt att få ut optimal nytta av var och en
av funktionerna innan man bygger ut ett fullgott system med många funktioner som är
svårt att överblicka. Ofta förbises vikten av att skapa ett äl ttanvänt redskap. Även en
kompetent och engagerad organisation behöver rätt redskap. Annars kan resultatet bli
system, som genererar extra rutiner i stället för lönsamhet.

8.8 Kompatibilitet
Vid införskaffande av ett system är det viktigt att det är kompatibelt med övriga system i
verksamheten. Annars finns det risk att det istället för att förenkla arbetet kräver utökad
manuell hantering som skapar nya problem som måste lösas med kostsamma
speciallösningar i efterhand.

8.9 Engångsinvestering med behov av uppdatering
Anskaffningen av IT- hjälpmedel innebär en engångsinvestering, möjligen med ett
uppdateringsbehov då fordonsflottan ökar eller om verksamheten på andra sätt förändras.
Hjälpmedlet kan annars användas tills verksamheten eller andra förutsättningar förändras
så mycket att det behöver ersättas.
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8.10 Acceptans
IT-mognaden är låg hos de flesta transportföretag. Detta kan vara ett hinder mot
användningen och är viktigt att komma ihåg när man föreslår lämpliga system för
företag. Det kan vara bra att börja med enbart kommunikationssystem, som är det
som är lättast att acceptera. Ett sådant system minskar inte miljöpåverkan med
särskilt många procent men ger en plattform för ruttplaneringssystemen som ger en
större effekt. Oavsett typ av system är det också viktigt att avsätta tid för utbildning
i systemet. Brist på utbildning kan vara avgörande för acceptansen då många
företag jobbar under tidspress.

8.11 Uppföljningsmetoder
Nyttan går att följa upp genom att man mäter situationen före och efter införandet av
systemet. Detta kan vara tidskrävande eftersom studien måste hållas så fri som möjligt
från andra influenser på systemet som naturliga variationer i godsflöden, konjunkturer,
strukturförändringar i transportörens kundkrets m.m. Ofta kan dock uppföljningen ske
med hjälp av ett antal nyckeltal som t.e x. antal fordonskilometer, antal tonkilometer, antal
ton som fraktats. Om mängden fraktat gods har ökat mer än antalet fordonskilometer är
det en indikation på att systemet har effektiviserats och därmed att en miljöförbättring har
uppnåtts.
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9 Analys
9.1 Jämförelse av systemen
För att få en överblick över vilken funktionalitet som de olika systemen besitter så har ett
antal parametrar undersökts och sammanställts i en matris (Bilaga 1). Det är dock viktigt
att observera att systemen utvecklas och förändringar görs i snabb takt, vilket innebär att
uppgifterna i matrisen kan vara inaktuella. En rättvis jämförelse mellan de olika systemen
är svår att göra då leverantörerna har olika inrikting och mål med sina systemlösningar.
Systemen kan ofta erbjudas i många olika varianter och behöver normalt sett anpassas till
kunden. Man bör därför inte enbart välja en produkt ur utan diskutera med leverantören
hur den fungerar för just ens eget företags syfte samt jämföra olika system som i
utgångspunkten kan se likvärdiga ut. Dessa system är så komplexa att de omöjligt kan
beskrivas generellt på ett rättvisande sätt. Företagens olika struktur och behov gör också
att olika system är olika bra för olika företag.
Ett försök till att göra det enklare att jämföra de olika systemen görs här genom att dela
upp leverantörerna i olika grupper, där systemen har likartad funktionalitet. När det gäller
systemleverantörerna i gruppen ”övriga leverantörer” så är det leverantörer som
eventuellt skulle kunna passa in i andra grupper, men som skiljer sig från de andra
leverantörerna i gruppen på en eller flera punkter.
Det bör påpekas att det är parametrar från leverantörernas mobila lösningar som ingår i
jämförelsen, om inget annat anges.

9.1.1 Lastbilstillverkare
En jämförelse mellan leverantör A och leverantör B är intressant såtillvida att båda i
första hand är fordonstillverkare och inte tillverkare av IT-system. Båda företagen
erbjuder lösningar på olika nivåer. I fordonshytten använder sig leverantör A i dagsläget
av olika typer av fast monterade skärmar, medan leverantör B använder sig av en
handdator och en fast monterad PC. Leverantör A har använt sig av C++ för att utveckla
mjukvaran i de hårdvarunära delarna och VisualBasic för användargränssnitten.
Leverantör B har använt Java för att utveckla sin mjukvara. För kommunikationen till och
från fordonet använder leverantör A GSM i form av SMS. Även leverantör B använder
sig av GSM. Inom snar framtid kommer båda att erbjuda GPRS. Både leverantör As och
leverantör Bs system kan installeras i andra tillverkares lastbilar genom att koppla upp sig
mot fordonets dator genom FMS Gateway.

9.1.2 Fristående systemleverantörer som hanterar driftdata
I denna jämförelse så är det leverantör C och leverantör D (förutom fordonstillverkarna)
som hanterar driftdata. Leverantör C har specialiserat driftdata, medan leverantör D även
erbjuder andra tjänster som meddelandehantering och positionsdata, därför är en
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jämförelse mellan de här två systemen inte helt rättvisande. Båda tillverkarna använder
sig av handdatorer. Då leverantör C enbart hanterar driftdata och inte överför stora
mängder av data använder de sig av GSM som kommunikationsbärare medan leverantör
D använder GPRS. Leverantör C har även ett samarbete med leverantör K när det gäller
affärsdata och planerar inte att utöka sina tjänster till annat än driftsdata. Leverantör D
däremot jobbar med att utveckla tjänster inom flera områden bl.a. positionering.

9.1.3 Leverantörer som specialiserat sig på transportbranschen
Två av systemleverantörerna, leverantör E och leverantör F, i denna studie faller inom
den kategori som har specialiserat sig på transportbranschen och erbjuder system både för
administration och mobil kommunikation. En del andra systemleverantörer skulle också
platsa i denna kategori, men i det här fallet avses företag med mer än ett fåtal moduler för
kontoret. Båda leverantörerna erbjuder mer omfattande funktioner för kontoret, bland
annat fakturering- och transportledningsmoduler. Ingen av de två har hitintills erbjudit
någon koppling mot fordonsdatorn och då inte kunna erbjuda någon driftdata från denna.
leverantör F planerar dock koppling mot fordonsdator i sitt senaste system och vilket
troligen också leverantör E kommer att erbjuda. Båda leverantörerna har funnits ett tag på
marknaden, leverantör E bildades 1988 och leverantör F 1983, vilket innebär att de har
hunnit skaffa sig gedigna kunskaper om transportbranschen. När det gäller de tekniska
delarna använder sig båda systemen av GPRS och GSM som kommunikationsbärare.
leverantör Fs system är utvecklat i Java och leverantör Es i C#.

9.1.4 Leverantörer av affärssystem
Tre av systemleverantörerna i denna studie faller inom ramen för leverantörer av
affärssystem snarare än som leverantörer av mobila kommunikationssystem. Dessa är
leverantör G, leverantör H och leverantör I. Anledningen till att de är med i denna
undersökning är att det är ett flertal transportföretag som har eller planerar att skaffa
dessa system och det kan då vara intressant att få reda på om de överhuvudtaget har
någon mobil lösning att erbjuda. Den sistnämnda har ingen mobillösning överhuvudtaget
utan låter andra leverantörer sköta den mobila delen genom integration med deras system.
Leverantör I är därför inte heller med i jämförelsen i matrisen. Leverantör G och
leverantör H har däremot någon typ av lösning för den mobila delen. Leverantör G har en
mobil lösning som ännu så länge körs som pilotprojekt. Om detta är något som leverantör
G kommer att driva och utveckla är inte klart i dagsläget. Det kan diskuteras om det är
rättvist att ta med leverantör G i jämförelsen i matrisen, då deras lösning endast är på
pilotstadiet, men då lösningen har analyserats så kan det ändå vara intressant att få reda
på vilken funktionalitet som finns. När det gäller leverantör H så har de sitt affärssystem
för transportbranschen som utvecklas av deras ”godstrafik avdelning”. Till det finns det
ett antal mobila lösningar som inte har undersökts i den här studien då de är specialgjorda
för vissa kunder och ingår därför inte, i likhet med leverantör I, i jämförelsen i matrisen.
Sammanfattningsvis så finns det antal andra leverantörer som kan erbjuda mobila system
som har större funktionalitet än vad dessa tre i dagsläget kan erbjuda.
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9.1.5 Övriga leverantörer
När det gäller övriga leverantörer, leverantör J och leverantör K, så skulle leverantör K
kunna ingå i gruppen ”leverantörer som specialiserat sig på transportbranschen”, men då
de har inriktat sig på den mobila delen och inte erbjuder lika stor funktionalitet på
kontorssidan så vore det inte en rättvis jämförelse. Detta gäller även i viss utsträckning
för leverantör J då de inte heller erbjuder lika stor funktionalitet för kontorsdelen som
leverantör F och leverantör E. leverantör J inriktar sig inte heller speciellt på
transportbranschen. De vänder sig till alla typer av verksamheter där det är möjligt att
använda mobil kommunikation som exempelvis service och inspektion av olika slag.
Båda systemen har moduler för bl.a. orderhantering och positionering. leverantör J
använder sig av Microsofts .NET teknologi och leverantör K använder sig av C, C++ och
Java. Inget av systemen kopplar in sig på fordonsdatorn för att hämta ut driftdata.
leverantör K har istället etablerat ett samarbete med leverantör C för att kunna erbjud a
detta.
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9.2 Slutsats
För att komma fram till vilket system som passar för företagets verksamhet så finns det
ett antal parametrar som bör tas i beaktande. Den första frågan som bör ställas är vilket
värde som skapas. Detta kan ibland vara lätt att avgöra, exempelvis vad gäller
driftskostnader, men ofta kan det vara svårt att direkt avgöra vilka vinster det kan ge i
form av konkurrensfördelar och minskade administrationskostnader. Ett sätt att få
möjlighet att testa systemet under ”skarpa” förhållanden är att göra ett pilotprojekt med
ett antal bilar, vilket kan ge en god fingervisning vad gäller lönsamhet och användbarhet
m.m.
Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer troligtvis de flesta fordonen på marknaden
vara utrustade med någon typ av mobilt kommunikationssystem, vilket kan innebära att
företagen blir mer eller mindre tvingade att införa systemen för att inte tappa mark till
sina konkurrenter.
Marknaden för den här typen av system är fortfarande relativt ung och branschen har
ännu inte nått full mognad vad gäller meddelande- och gränssnittsstandarder. Det finns
idag ingen standard (som systemleverantörerna använder sig av bör påpekas) som
specificerar hur ett meddelande ska se ut som skickas mellan ett affärssystem och ett
mobilt system. Detta innebär att integrationen mellan de mobila systemen och
affärssystemen är specifik för varje tillverkare och man kan inte skicka ett meddelande
till ett mobilt system som inte har anpassats till det affärssystem som meddelandet
skickades från. Det gäller således att förvissa sig om att leverantören finns kvar på
marknaden, så långt som det är möjligt att bedöma, för att minska risken för att bli låst
med ett system som inte kan användas. När det gäller synen på standarder och öppna
gränssnitt så är det någo t som branschen generellt sett välkomnar, även om detta kan
innebära mer konkurrens.
Eftersom utvecklingen går fort, både när det gäller teknik och tjänster, är det troligt att det
kommer ske en del förändringar av vilka företag som finns på marknaden. I dag är de
flesta systemleverantörerna från Sverige och de utländska företagen är fortfarande i
minoritet. Om branschen kommer införa standarder på olika plan så öppnar detta
marknaden även för utländska företag. Det är möjligt att en del systemleverantörer
kommer att slås ut eller bli uppköpta av andra företag.
Marknaden för mobila kommunikationssystem är något speciell då lastbilsleverantörerna
också levererar IT-system vilket inte tillhör deras kärnverksamhet. Det är förståeligt att
de levererar system som hanterar information som har med själva lastbilen att göra,
driftdata, men annan information som affärsdata är inte lika självklart. Det är dock inte
troligt att lastbilsleverantörerna ko mmer att utveckla affärssystem inom överskådlig
framtid . Vad gä ller teknologin så är inte 3G-nätet fullt utbyggt ännu och frågan är vilken
täckning det kommer att få i slutändan. Ingen utav dagens systemleverantörer satsar på
3G fullt ut, men de allra flesta kommer att stödja det när täckningen är tillräcklig. Det är
svårt att sia om vilka nya möjligheter och tjänster som 3G kommer att leda till. En sak
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som kommer att vara avgörande även i framtiden är kostnaden för att skicka data i de nät
som hanterar kommunikationen. Det kan finnas ett antal nya tjänster som kan vara
användbara, men om de kräver omfattande datatrafik så kommer de inte att kunna
användas för att priset för att skicka data är för högt.
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Bilaga 1 : Tabell, Jämförelse av olika systemleverantörer
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Forts. Bilaga 1
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Bilaga 2: Leverantörer benämnda med A-k i kapitl 8:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Volvo
Scania
Drivec
Vehco
Barkfors
TransWare
IBS
Hogia
NL Partner
PocketMobile
Mobistics
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Appendix:
Ordlista
1G: Tidiga analoga systemet för mobiltelefoni med automatisk koppling (dataväxel)
utvecklat i början av 80-talet
• AMPS (Advanced Mobile Phone System): Vanligaste typen av analogt nätverk för
mobiltelefoni i USA
• D-AMPS: Digitala uppföljaren till AMPS som används för 2G.
• NMT (Nordic Mobile Telephone): Det analoga mobiltelefonnät som byggdes upp
gemensamt i de nordiska länderna.
Första systemet med automatisk koppling som startade 1G. Jämfört med gsm-nätet har
NMT åtminstone en fördel,
nämligen längre räckvidd. En NMT-telefon kan användas även i glesbygd och storskog.
2G: Användning av digital teknologi för överförandet av röst och till viss del data.
• CDMA (Code Division Multiple Access): Mobiltelefoniteknik som, i olika varianter,
används i bredbandsmobiltelefoni. Cdma är en form av multiplex som även kallas för
koddelning. Flera olika kommersiella system är kända under namnet
cdma. Först kom cdma one. Tekniken har sedan vidareutvecklats till de mycket snabbare
varianterna cdma 2000 och
wcdma.
• TDMA (Time Division Multiple Access): Teknik som låter flera användare dela på en
förbindelse genom att man delar in signalen i tidsluckor, så kallad tidsdelning, Används
bland annat i gsm-systemet.
• GSM (Global System for Mobile Communications): Dominerande systemet för
mobiltelefoni i Europa, Asien, Afrika
och Australien. Systemet används även i delar av USA och Latinamerika. Det är ett
kretskopplat system med tidsdelning
(tdma).
2.5G : Tekniker för att öka överföringshastigheten inom 2G-systemen. Mellansteg på väg
mot 3G.
• GPRS (General Packet Radio Services): Teknik för dataöverföring med hög kapacitet i
mobiltelefon. Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270
kbit/sekund.
3G: Mobila system konstruerade att stödja ett stort antal olika tjänster bl a IP och
internet-uppkoppling med hjälp av umts.
• UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): Teknik för den så kallade
"tredje generationen" av mobiltelefoner, som ska kunna hantera text, bild och video.
Umts har anammats av de flesta leverantörer. Det bygger på
gsm-tekniken, men använder högre frekvenser. Umts är paketförmedlande, och
bandbredden blir två megabit/sekund.
En alternativ lösning är edge. Umts är en del av ITUs (The International
Telecommunication Union) IMT-2000 som är
den globala standarden för tredje generationens mobiltelefoni.
• W-CDMA (Wideband CDMA): En variant av bredbands-cdma. Wcdma är utvecklat
med tanke på att existerande
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gsm-system i Europa och Asien ska kunna uppgraderas till bredband.
ANALOG : Metod för att anpassa radiosignaler för att kunna bära information i form av
röst och data
BANDWIDTH : Bandbredd eller överföringskapacitet. Ordet är hämtat från radioteknik,
där det syftar på frekvensomfång. Större frekvensomfång (bredd) ger ökad kapacitet för
dataöverföring.
BLUETOOTH : Teknik som ersätter sladden mellan apparaten och anslutningspunkten
för dataöverföring på kort distans (< 10 meter).
BPS (Bits per second): Antal bit som skickas per sekund. En bit är antingen en etta eller
en nolla. Åtta bit (eller bitar) är en byte. Ett tecken/en bokstav består av åtta bit eller en
byte. Kbps (kilo bits per second) är ett tusen bit per sekund.
Mbps (mega bits per second) är en miljon bit per sekund.
BROADBAND (Bredband): Datakommunikation med hög kapacitet, tillräckligt för att
man ska kunna överföra rörliga bilder och ljud.
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications): Teknik för trådlös
kommunikation inom bostäder, företag och offentliga miljöer.
DIGITAL : Metod för att koda information med siffror (ettor och nollor), utan
mellanvärden. Digital information kan skyddas mot förändringar enklare än analog
information.
GPS (Global Positioning System): Satellitstyrt navigations- och positioneringssystem.
Tillgängligt för alla.
HTML (Hypertext Markup Language): Det språk som först användes för att skriva
webbsidor. Textens och sidans uppläggning,
liksom länkar, anges med enkla koder, som blir osynliga för användaren när man tar upp
sidan i en webbläsare.
MICROCELLS : Celler med låga antenner, dominerar framförallt tätortsområden/städer.
MMS (Multimedia Messaging Service): Efterföljare till sms. Förutom text kan det även
innehålla ljud och bild. Lanserades av Ericsson i början av 2001.
M ODEM (Modulator-Demodulator): Apparat som omformar den digitala signalen från
en dator så att den kan skickas via telenätet, som är anpassat för analog trafik. Modemet
omvandlar även inkommande analoga signaler till digitala så att de kan tas emot i
mottagarens dator.
PAKETFÖRMEDLING (Packet Switching): Används om data- och telekommunik ation
i digital form, där ett meddelande eller, vanligtvis, en del av ett meddelande skickas som
ett "paket". Varje paket söker sig självständigt till
mottagaren utan att följa någon på förhand uppgjord väg. Mjukvara hos mottagaren sätter
samman de olika paketen till ett sammanhängande meddelande.
ROAMING: Ger resenärer med mobiltelefoner eller datorer samma
anslutningsmöjligheter överallt. Syftar på avtal mellan operatörer i olika länder som ger
resenären möjlighet att ansluta sig till en operatör som samarbetar med resenärens
hemmaoperatör.
ROUTER : Dator eller program som förmedlar meddelanden mellan mottagare i olika nät
och som för varje meddelande
finner den lämpligaste vägen.
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SMS (Short Message Service): Tjänst som innebär att man kan skicka och ta emo t
textmeddelanden med en mobiltelefon.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Grundläggande protokollet
för internet. Det är en kombination
av två protokoll, tcp och ip. Tcp är det protokoll som ser till att det finns en användbar
förbindelse mellan sändare och
mottagare och att meddelandena kommer fram utan ändringar och i rätt ordning. Ip sköter
om uppdelningen av meddelandena
i paket, den detaljerade adresseringen från router till router och sammansättningen av
paketen till ett komplett
meddelande hos mottagaren.
TELEMATIK : Avser mobil kommunikation mellan maskiner, något som är särskilt
användbart inom bl a områden som transport/logistik och larm/säkerhet.
WAP (Wireless Application Protocol): Global specifikation för att möjliggöra
internetbaserad datakommunikation över
det mobila telenätet.
Trådlösa tekniker ger mobila möjligheter 27
WIDEBAND: Generellt menas en bandbredd på mellan 64 kbps och 2 Mbps.
WIRELESS GATEWAY: Dator eller program som kopplar samman olika trådlösa nät
och konve rterar informationen.
Trådlösa Nätverk: klassificerade efter täckningen de erbjuder
WAN (Wide-Area Network): Stort nätverk som sträcker sig över ett land eller flera. T ex
internet eller system för mobiltelefoni.
LAN (Local Area Network): Lokalt nät bestående av persondatorer i samma rum eller
samma byggnad. De delar på gemensamma resurser som databaser och skrivare. T ex
inom ett företag eller hem.
WLAN (Wireless Local Area Network): Teknik för trådlöst bredband.
VLAN (Virtual Local Area Network): Virtuellt lokalt nät ter sig för användaren som ett
lokalt nät, men användaren kanjobba hemma eller sitta på ett hotellrum och vara ansluten
via telenätet.
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