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For at sikre den høje og ensartede 

produktstandard er Epoke® A/S certificeret 

af Lloyd’s Register efter ISO 9001:2008. 
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EpoTrack er et professionelt 
dataopsamlings- og flåde- 

styringssystem

Eksempel på skærmbillede for flådestyring

Skærmbillede for rapporteringssystem



Generelt om EpoTrack
EpoTrack er Epoke A/S’ enhed til brug for dataopsamling og flådestyring. Systemet er globalt og ud-
viklet af Epoke, men kan monteres på alle former for køretøjer. 

Formålet med EpoTrack er at give kunden en komplet løsning til dataopsamling. Produktet er enkelt 
og brugervenligt at igangsætte. Slutbrugeren har mulighed for at indsamle den relevante dokumenta-
tion ud fra det arbejde, som er udført. Med EpoTrack har man det totalte overblik over enhederne og 
dataene, og systemet giver derfor en effektiv arbejdsgang. 

Når den fysiske EpoTrack-enhed er monteret og igangsat, sendes data herefter til EpoTrack-database. 

Derudover danner EpoTrack automatisk DAU-filer, som kan eksporteres til eksternt data-
opsamlingssoftware. 

Alle data bliver lagret på servere hos et 3. parts firma i 5 år. Her er der taget forholdsregler for ind-

brud, nedbrud og it-kriminalitet. Der foretages automatiseret back-up dagligt. 

EpoTrack Standard
EpoTrack findes i to udgaver. Standard-modellen giver mulighed for visning af en funktion, f.eks. om 
redskabet er aktivt. Derudover opsamling af generelle data af tid, position, kørt længde, aktiv længde 

og hastighed. 

EpoTrack Plus
EpoTrack Plus har flere muligheder, hvor der kan samles data af 5 funktioner på samme tid (evt. trak-
tor, plov og saltspreder). Ligesom på standard-udgaven er der opsamling af tid, position, kørt længde, 

aktiv længde og hastighed. Desuden er der to tællerindgange til f.eks. salt og væske. 

EpoTrack til saltspredere
Såfremt kunden har EpoMaster (version 3.5 eller nyere) og W-bundkort på saltsprederen, har man 
mulighed for dataopsamling af spredebredde, dosering, befugtningsprocent, forbrug af tørstof/væske 
og spredesymmetri. Har man installeret følere, er det muligt at foretage dataopsamling på vej- og 
lufttemperatur.

GPRS

EPOKE SERVER

www

Internetbaseret system
EpoTrack kræver ikke installering af software eller udskiftning af hardware, men kun adgang til inter-
net og en internet-browser. EpoTrack giver dig adgang - via www.epotrack.dk - til alle informationer 

på enhederne. 

Geofence
EpoTrack er forberedt for Geofence, hvilket giver mulighed for at definere et område, som fungerer 
som et “usynligt hegn” Hvis en enhed kører udenfor “hegnet” sendes der SMS-alarm til et ønsket 

nummer.

Flådestyring
Som option til EpoTrack tilbydes flådestyring. Her får man hurtigt overblik over placeringen af en-
hederne, som har EpoTrack monteret. Derudover har man mulighed for at se en aktuel placering og 
overblik over hvor køretøjerne befinder sig. 

Fordelen ved EpoTrack er, at man kan hurtigt disponere langt bedre. F.eks. er slutkunden fri for at 
foretage opkald til flere vognmænd om, hvor langt de er med opgaven, og hvor de befinder sig. Det 
er hensigtsmæssigt i tilfælde af, at der på en vej er opstået pludselig glatføre og man har brug for 
hurtig indsats. 

I tilfælde af, at køretøjet er blevet stjålet kan man med EpoTrack flådestyring genfinde sit køretøj.

F O R D E L E
•	 Dokumentation	af	udført	arbejde

•	 Sporing	af	køretøj	ved	tyveri

•	 Overblik	over	positionering	af		 	

	 køretøjer

•	 Alarmering,	f.eks.	serviceindkald,		

 overskridelse af Geofence og over- 

 skridelse af hastighed

•	 Internetbaseret	-	ingen	installering		

 af software eller anskaffelse af 

 hardware

•	 Support

•	 Specialudviklet	til	vej-	og		 	

	 entreprenørområdet

Oversigt over status i EpoTrack Logoversigt 

Indgangssiden til flådestyringsdelen. Standardvisning i EpoTrack. 

EPOTRACK KAN 
MONTERES PÅ ALLE 

FORMER FOR KØRETØJER


