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En kraftfull helhetslösning
Vosh Kickfleet System är en helhetslösning som tar hand om hela det tekniska flödet i en scootersharingverksamhet,
dygnet runt - årets alla dagar. 

En scootersharingsverksamhet är utmanade och kräver tekniska lösningar som underlättar den dagliga driften, levererar 
bästa möjliga kundupplevelse och förutser och motverkar åverkan och skador uppkomna av stöld och vandalism.

Vosh Kickfleet System är ett tekniskt avancerat system som har utvecklats i samråd med branschen och utifrån de
krävande faktiska förutsättningar som förekommer och uppstår i den dagliga driften.

Appar för alla enheter
En whitelabel-app för både Android och iOS som enkelt kan kundanpassas och bli enhetlig med er varumärkesprofil.
Era kunder registrerar sig med mobilnummer och behöver varken komma ihåg e-postadresse eller lösenord.

Backend
Ert dagliga arbete blir en fröjd i en backend som håller koll på er verksamhet, är snabb och automatiskt drar slutsater utan 
onödiga klick och manuellt arbete.

I användargränssnittet följer ni era fordon, spårar fordon och hanterar den dagliga operativa driften. Med hjälp av
kartverktygen kan ni följa utvalda fordon i realtid. Med ett knapptryck kan ni aktivera ljud eller ljussignaler, låsa och låsa 
upp fordon eller göra inställningar i respektive fordons mjukvara. 
 
En viktig och välutvecklad del är säkerhetssystemet som flera gånger per minut kontrollerar respektive fordons status och 
bedömer om en händelse ska eskaleras, t.ex. stöld, försök till olovlig upplåsning eller felhändelser.

Systemet tar automatiskt fordon ur drift där det är nödvändigt - vilket bidrar till en bättre kundupplevelse.

Gateway
Vår gateway står i direktkontakt med era fordon och sköter kommunikationen mellan fordon, backend och app. 
Kommunikation med era fordon sker via TCP och UDP med hjälp av GSM, 3G och 4G



Smidig kundupplevelse

Enkel inloggning
Smidighet är allt - krångel är det sista en kund vill uppleva.
Vi har tagit bort e-postadresser och lösenord. Kunden tar del av er tjänst genom att ange sitt mobilnummer. That’s it!

Peka på fordon för att låsa upp - eller scanna QR-kod
Kunden kan direkt på kartan peka på ett önskat fordon, se dess återstående batterikapacitet och räckvidd i
kilometer - och med ett enda tryck låsa upp och starta fordonet. Skulle kunden uppleva svårighet att
lokalisera fordonet kan ljud- och ljussignalen aktiveras med ett tryck.

Kontroll av bankkort och debitering
I samband med upplåsning av ett fordon kan en reservation av ett förbestämt belopp på kundens bankkort utföras. 
Direkt efter avslutad resa debiteras resans belopp och regleras mot det i förväg reserverade beloppet. 

Kunden tar del av händelser under resans gång
Beroende på hur er verksamhet är konfigurerad i backend får kunden löpande information i appen om resan skulle hamna 
inom t.ex. ett lågfartsområde, ett område med parkeringsförbud eller om scootern har lämnat ert operativa område.

Extrafunktioner under resans gång
Erbjud kunden extra alternativ som gör resan ännu roligare!
Låt kunden själv bestämma om framljus ska vara tänt eller låt kunden aktivera extra kraft eller hastiget mot en kostnad. 
Ni kan även erbjuda kunden en möjlighet att pausa resan - varpå fordonet låses och är reserverat för kunden.

Ge era kunder ett gott intryck direkt och skapa en sömlös relation utan problem och irritation.



Stenkoll på vad som händer

Resor
Under en pågående resa kontrollerar systemet var 5:e sekund att allt verkar vara okej. Skulle ett problem inträffa, t.ex. att scooterns batterinivå sjunker under 
tillåten nivå - stoppas fordonet automatiskt och kunden meddelas vad som har hänt. Detsamma gäller om något går sönder och en felkod rapporteras av
fordonet under resans gång.

Begränsa resområden, hastigheter och parkeringar

Geostängel
Med ett grafiskt vertyg ritar ni enkelt områden inom vilka era fordon får framföras. Om ett fordon förs utanför detta område stängs automatiskt motorn av, 
kunden meddelas och tillåts inte avsluta resan i appen förrän fordonet återtas till området. Naturligtvis fäster en händelse i er backend.

Stoppförbud
Definiera områden där ni inte vill att resor avslutas och fordon inte ska parkeras - men där det samtidigt ska vara möjligt att framföra era fordon.

Lågfartzoner
Markera områden inom vilka era fordons hastighet automatiskt ska begränsas. När fordonet lämnar zonen återgår hastighetsbegränsningen till det normala. 
Naturligtvis meddelas kunden i appen om vad som har hänt.

En scootersharingverksamhet utsätts för stora påfrestningar och utmaningar. En av de största är att leverera en maximal kundupplevelse.
Fordon som fungerar är naturligtvis en viktig komponent. Vosh Kickfleet System automatiserar kontroller och driftsättning.



Övervakning av fel, stöld och vandalism

Felövervakning
Systemet analyserar och kontrollerar felkoder, varningar och andra parametrar som inkommer från era fordons mjukvara. Systemet tar automatiskt fordon ur 
trafik som bedöms behöva service. Detta undviker kundirritation genom att fordon som inte fungerar blir oupptäckbara.

Kontroll av resa
Ett fordon som rör sig ska ha en tillhörande resa. Om en resa saknas, eller om rörelsemönstret är oprotionerligt stoppas fordonet genom att kommunicera 
med dess firmware. En larmsignal kan också aktivera samtidigt som en larmhändelse fäster i backend och eskaleras till er arbetsgrupp.

Stöldövervakning
En smart algoritm övervakar ett fordon för att upptäcka stöld. Larmhändelser utlöses och eskaleras omedelbart om t.ex. en IOT-enhet bortmonteras, om
fordonets upprätta läge är onaturligt i förhållande till koordinatförflyttning eller om t.ex. fordonet flyttas utan att fordonets hjul snurrar.
Bekräftande algoritmer och tröskelvärden underviker falsklarm.

Liggande fordon
Fordon som ligger ned är mindre attraktiva att hyra. I backend kan er personal både via kartvertyget och listor se fordon som ligger ned och åka till platsen 
för att resa upp dessa och återuppta möjligheten till uthyrning.

Systemet använder egenutvecklade algoritmer för att övervaka era fordon med hjälp av tillgängliga parameterar, såsom t.ex. 
vibrationssensorer, accelerometer, hjulspinn och naturligtvis koordinatdata.  Systemet upptäcker exempelvis vandalism, försök till 
olovlig upplåsning och stöld.



Kontakta oss
Lås oss berätta mer och diskutera vilka möjligheter som finns

hej@vosh.app


