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BRING OCH POSTEN I NORGE VÄLJER VEHCO SOM GLOBAL PARTNER
FÖR MOBILDATA
Göteborg, 11 juni, 2014: Logistikkoncernen Bring har valt Vehco som partner och
leverantör av deras nya system för fleet management (mobildata). Efter en
omfattande utvärderingsprocess, valde Bring Vehco baserat på dess välrenomerade
mobildatasystem Vehco 4, den lokala närvaron i de länder Bring har verksamhet och
Vehcos djupa kunskap och långa erfarenhet inom fordons-IT. Omfattningen av
projektet inkluderar leveranser av upp till 3 500 fordon i Norge, Sverige, Danmark,
England, Slovakien och Frankrike. Bring förväntar sig förbättrade affärsprocesser och
väsentligt lägre operationella kostnader med hjälp av systemet.
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Lösningen som Vehco skall leverera till Bring är omfattande och den ersätter ett antal befintliga
system. Systemet inkluderar funktioner såsom positionering, spårning, geofence, kör- och
vilotider, automatisk tömning av färdskrivare, orderhantering (genom integration med
transportledningssystem), sparsam körning, bränsleuppföljning och lösningar för underåkare. I
tillägg till detta kommer systemet erbjuda Bring en stor mängd rapporter och administrativa
funktioner för effektiv hantering av Brings stora fordonsflotta. Med hjälp av dessa tjänster
förväntar sig Bring att det nya systemet skall leda till tidsbesparingar, efffektivare
resursutnyttjande och lägre kostnader i den dagliga verksamheten. Dessutom räknar man med
att systemet skall hjälpa Bring att spara stora mängder bränsle. Endast baserat på
bränslebesparingar förväntas projektet leda till snabb ROI (återbetalning).
“Under utvärderingsprocessen kände vi att Vehco var vädigt engagerade och hade en stor
förståelse av våra krav och önskemål. Vi insåg också att det är en bra överensstämmelse mellan
våra företag; vi är ett av de ledande logistikföretagen i norra Europa och Vehco är den ledande
leverantören av system för Fleet Management i de länder där vi har verksamhet”, säger Steinar
Wik, IT-Direktör hos Bring.
“Vi har byggt en stark relation med Bring under utvärdringen och vi är givetvis mycket glada
över att Bring valde Vehco. Nu har vi en stor möjlighet att växa med Bring och fortsätta vår
utveckling av vår prisbelönta mobildatalösning för den europeiska marknaden,” förklarar
Magnus Orrebrant, koncernchef för Vehco.
Om Vehco
Vehco är en av de ledande leverantörerna av system för Fleet Management i Europa. Bolagets
kärnverksamhet innebär att med hjälp av mobildata hantera komersiella fordon för sänkta operationella
kostnader och minskad miljöpåverkan. Vehco har mer än 800 kunder och fler än 30 000 system i drift.
www.vehco.com
Om Bring
Bring är norska postens varumärke för affärskunder inom brev och logistik i Norden. Bring är den fjärde
största logistikaktören och den näst största brev distributören i Norden. www.bring.com

