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STILL neXXt fleet 
Optimerer din flåde

STILL neXXt fleet er et værktøj til smart og effektiv flådestyring. Den 
innovative og kraftfulde webportal omfatter en række forskellige 
applikationer (apps), som er smarte og let tilgængelige overalt. Det 
gør det muligt med oprettelse af data til omfattende analyser og 
optimeringsmuligheder. neXXt fleet tilbyder enhver mulighed for 
smart dataindsamling og -behandling for at gøre logistikprocesserne 
nemmere, hurtigere og mere omkostningseffektive.  

For at gøre dette kombineres alle relevante oplysninger om 
gaffeltruckflåden, herunder kommercielle og tekniske data fra SAP, 
med data, der er hentet direkte fra maskinerne. Alle disse data samles 
i én applikation for at give brugeren mulighed for en omfattende 
og præcis analyse af hele flåden. Online-adgang til webportalen 
STILL neXXt fleet kan opnås hvor som helst og når som helst fra alle 
computere, tablets og mobiltelefoner med internetadgang.

STILL neXXt fleet giver dig alle relevante data om din flåde, samt korte 
og præcise analyser til at optimere flådestyringen. Fra nu af vil du 
derfor kun have brug for et enkelt værktøj til at styre din flåde effektivt 
og præcist. STILL udnytter SAP HANA-teknologi til at præsentere den 
store mængde data både visuelt og hurtigt. De dynamiske data fra 
maskinerne er krypteret til overførsel via mobiltelefon til STILLs servere, 
hvor dataene indsamles og kombineres med yderligere data. Moderne 
IT-beskyttelsessystemer garanterer datasikkerheden. Webportalen 
STILL neXXt fleet evaluerer ikke også automatisk brugerne via 
systemmeddelelser eller via e-mail, hvis de givne omkostningsniveauer 
overskrides, eller hvis deadlines overskrides. Takket være STILL 

neXXt fleet innovative design tilpasser den automatisk layoutet af 
det viste indhold til den valgte enhed, f.eks. computer, tablet eller 
smartphone, takket være såkaldt Responsive Design. Alle apps er 
indrettet med masterfunktioner som bl.a. oversigter, advarsler, en 
webshop, en hjælpemanual samt en søgefunktion, der gør værktøjet 
effektivt og brugervenligt. Hvis du gerne vil teste neXXt fleet, kan 
du gøre det med neXXt fleet demonstrator. Her kan du teste alle 
funktioner i applikationerne og få et overblik over de individuelle 
analyser og data. Kontakt din lokale STILL-forhandler for en 
uforpligtende og gratis adgang.

Optimering af truckflåden via en innovativ og kraftfuld webportal

Samlet oversigt og evaluering af alle relevante data om truckflåden i 
én applikation

Advarsel sendes automatisk, hvis omkostningsgrænser eller deadlines 
overskrides

Implementér logistiske processer lettere, hurtigere og mere effektivt 
takket være intelligent dataindsamling og -behandling

Fleet Overview 
Oversigt over alle relevante data om din flåde inklusiv 
grundlæggende og nyttige informationer  
(f.eks. størrelse af flåden, trucktype og lokation)

Maintenance Control
Visuel oversigt over alle vedligeholdelses- og 
eftersynsdatoer, download af dokumentation samt 
automatiske underretninger

KPI Monitor
Præsentation og evaluering af ydeevne og 
omkostninger

Truck Life Analysis 
Præsentation og evaluering af alle tidligere 
begivenheder for en enkelt truck

Data Plus
Individuel oprettelse af information om gaffeltrucks af 
alle mærker og serviceudbydere i truckflåden

Operating Hours
Aktuel oversigt over driftstimer for hver maskine 
inklusiv advarsel, hvis fastlagte grænser for driftstimer 
overskrides

Service Report Plus
Individuel adgang til yderligere servicefakturaer og 
servicerapporter

Fleet Usage
Præcis vurdering af maskinens udnyttelse og 
automatisk underretning, hvis udnyttelsen falder under 
en defineret grænse

Cost Reporting
Fuld gennemsigtighed for service- og finansierings-
omkostninger, herunder også automatiske advarsler 
når fastlagte omkostningsgrænser overskrides
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STILL neXXt fleet 
Dashboard

Funktionen „Dashboard“ giver brugeren mulighed for at hente en del information fra alle apps og placere disse oplysninger i en oversigt, som opdateres dagligt.

Forskellige grafiske layout er tilgængelige for præsentation af oplysningerne. Informationen kan også individuelt tilpasses og justeres efter displaystørrelse.
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Fleet Overview

STILL neXXt fleet 
Fleet Overview

Klart overblik og gennemsigtighed over truckflåden

Grundlæggende og nyttige oplysninger om hver eneste maskine

Direkte adgang til vigtige dokumenter om hver eneste maskine

Appen „Fleet Overview“, som er standard i STILL neXXt fleet, 
giver brugeren et fantastisk overblik over den komplette flåde - 
inklusive gaffeltrucks og lagerteknikmateriel fra andre producenter. 
Applikationen fungerer også som filter for andre apps. Nyttige 
oplysninger som maskintype, produktionsår, ejerskab, serienummer, 
udnyttelsesgrad og driftssted er umiddelbart tilgængelig for hver 
enkelt maskine. Derudover er de vigtigste dokumenter tilgængelige for 
download. 

Udover dette kan brugeren tilføre systemet yderligere maskinspecifikke 
informationer, der kan redigeres og tilføjes senere. Det giver brugeren 
en høj grad af gennemsigtighed og et overblik over alle flådens 
individuelle gaffeltrucks og lagerteknikmateriel.

Filtreringsfunktioner giver mulighed for at vise truckplaceringer, størrelse af truckflåden og lokationer. Fra en global oversigt kan brugeren navigere til en oversigt pr. land og 
derefter til en oversigt over individuelle driftssteder for alle trucks i en flåde.
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Cost Reporting

STILL neXXt fleet 
Fleet Overview

Alle gaffeltrucks og lagerteknikmateriel kan præsenteres i en detaljeret liste. Den detaljerede oversigt giver information om individuelle maskiner, tekniske specifikationer 
og muliggør download af forskellige dokumenter.

Fuld gennemsigtighed for service- og finansieringsomkostninger

Automatisk advarsel, hvis kundedefinerede omkostningsgrænser 
overskrides

Detaljeret dataoverførsel via Excel til dine egne 
rapporteringsværktøjer

Appen „Cost Reporting“ giver et detaljeret overblik over alle service- 
og finansieringsomkostninger, fx finansierings-, leasing-, udlejnings-, 
vedligeholdelses- og reparationsomkostninger samt forsikring. Hvis 
det ønskes, kan brugeren blive underrettet eller advaret, når individuelt 
fastsatte grænseværdier overskrides.  
Takket være et dataudvekslingsinterface via Excel kan alle 
oplysninger anvendes i kundens egne rapporteringsværktøjer. 
Udover dette er flåderelaterede fakturaer, fx vedligeholdelses- 

og reparationsomkostninger, tilgængelige hurtigt og nemt. 
Serviceomkostninger for gaffeltrucks og lagerteknikmateriel af 
andre mærker kan tilføjes i portalen, som tillader hurtige og nemme 
sammenligninger, herunder visuelle præsentationer.  
Portalen gør det muligt at sammenligne forskellige typer 
af omkostninger. Den komplette liste over gaffeltrucks og 
lagerteknikmateriel med de respektive omkostninger kan downloades i 
Excel eller PDF-format.

Cost Reporting
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STILL neXXt fleet 
Cost Reporting

Systemet sender automatisk meddelelse, når fastsatte værdier overskrides. Værdierne kan indstilles individuelt af brugeren. Søjlerne repræsenterer maksimale værdier, og 
et rødt advarselssymbol vises, hvis den respektive værdi overskrides. Individuelle filterfunktioner på venstre skærm.

Tydlig oversigt over omkostninger for truckflåden.
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Maintenance  
Control

Visuel oversigt over alle vedligeholdelses- og eftersynsdatoer i en 
enkelt søgning

Dokumentation for vedligeholdelse og eftersyn

Automatisk underretning om kommende vedligeholdelses- og 
eftersynsdatoer

Appen „Maintenance Control“ giver brugerne et overblik af alle 
kommende vedligeholdelses- og eftersynsdatoer for flåden. Al 
vedligeholdelse og alle eftersyn er dokumenteret præcist. 

Brugeren varsles automatisk fire uger før planlagt eftersyn. En 
advarselsmeddelelse genereres automatisk for forsinkede 
sikkerhedseftersyn.

STILL neXXt fleet 
Maintenance Control

Visuel oversigt over alle vedligeholdelses- og eftersynsdatoer i kalenderformat.
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Fleet Usage*

STILL neXXt fleet 
Fleet Usage

Præcis vurdering af maskinens udnyttelsesgrad

Nem og hurtig identifikation af potentielle besparelser

Automatisk underrettelse hvis udnyttelsesgraden falder under en 
defineret grænse

Applikationen ”Fleet Usage” evaluerer alle indsamlede data som 
bl.a. udnyttelsesgrad, kørsel og løfte-/sænketider via modem og 
sammenligner på forespørgsel data på tværs af lokationer med andre 
gaffeltrucks. Denne søgning giver kunden en detaljeret oversigt over 
udnyttelsen af flåden. Det er også muligt at sammenligne individuelle 

maskiner på tværs af flere lokationer eller lande. Potentielle besparelser 
kan hurtigt identificeres, og flådeudnyttelsen kan optimeres. Ved 
individuelt fastsatte udnyttelsesniveauer er kunden automatisk 
underrettet og kan iværksætte øjeblikkelig handling.

Klar oversigt over alle udnyttelsesgrader for maskiner opdelt efter log-on-tider, driftstider og ikke-anvendte tider.

*Dataoverførsel via modem og stødsensor påkrævet
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KPI Monitor

STILL neXXt fleet 
Fleet Usage

Detaljeret oversigt over alle trucks og udnyttelsesgrader. Mulighed for præcis analyse af individuelle trucks.

KPI Monitor

Automatisk generering af Key Performance Indicators (KPI’er) til 
evaluering af omkostninger og ydeevne

Identifikation af optimeringsmuligheder ved at sammenligne KPI’er på 
tværs af flere individuelt definerede perioder

Analytisk sammenfletning af brugs- og omkostningsdata

Med „KPI Monitor“-appen kan vigtige prædefinerede indekstal fra 
hele verden evalueres og resultaterne præsenteres i diagrammer eller 
grafer. Potentiel optimering kan identificeres ved at sammenligne Key 
Performance Indicators (KPI’er). Sammenfatning af omkostnings- og 

brugsdata giver mulighed for evaluering af lande, lokationer eller 
enkelte maskiners individuelle præstationer. Brugerdefinerede perioder 
tillader sammenligning af langsigtede analyser og udvikling over tid.
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STILL neXXt fleet 
KPI Monitor

Nem og omfattende oversigt af KPI’er i diagrammer for bedre sammenligninger og udvikling over tid.

Klar oversigt over udvalgte indekstal pr. truckflådelokation.
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Operating Hours

STILL neXXt fleet 
Operating Hours

Aktuel oversigt over driftstimer for hver gaffeltruck og 
lagerteknikmateriel, herunder maskinernes historik

Tidlig identifikation af høje forbrugsniveauer for at undgå nedbrud 
som følge af slidbaserede fejl

Automatisk advarsel, hvis aftalte grænser for driftstimer overskrides

Appen „Operating Hours“ giver et overblik over nuværende og tidligere 
driftstimer i flåden for at optimere intervaller for vedligeholdelse 
og flådeudnyttelse. Baseret på de registrerede driftstimer kan 
vedligeholdelsesintervaller planlægges nøjagtigt. Driftstimer fra 

forskellige gaffeltrucks og lagerteknikmateriel kan også sammenlignes. 
En alarm vises til brugeren, når fastsatte grænseværdier nærmes eller 
overskrides.

Detaljeret oversigt over antal driftstimer for hver enkelt truck. Justeringer kan foretages manuelt.
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Truck Life  
Analysis

STILL neXXt fleet 
Truck Life Analysis

Visning og evaluering af alle tidligere begivenheder for hver enkelt 
maskine

Hurtig identifikation af hændelser ved visuel sammenligning 

Nem adgang til detaljerede rapporter for hver begivenhed

„Truck Life Analysis“-appen giver brugeren mulighed for at opsummere 
og evaluere alle køretøjsspecifikke begivenheder, som f.eks. gennemført 
vedligeholdelse, sikkerhedsinspektioner, påkørsler mv. På dette 
grundlag kan køretøjer nemt og hurtigt sammenlignes med hinanden i 

en forståelig visuel præsentation, og hændelser kan identificeres med 
det samme. Brugeren får hurtig adgang til de respektive detaljerede 
rapporter om hændelserne. Ud over den aktuelle information er de 
historiske data også tilgængelige og kan vise udviklingen over tid.

Præsentation af truckrelaterede begivenheder som vedligeholdelse, sikkerhedsinspektioner, reparationer, skader og ekstraordinære hændelser.
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Service Report Plus

STILL neXXt fleet 
Service Report Plus

Individuel adgang til yderligere servicefakturaer og servicerapporter

Dokumentation og vedligeholdelse af data til tredjepartstjenester

Samler oversigterne i „Cost Reporting“ og „Maintenance Control“

Appen „Service Report Plus“ giver brugeren mulighed for at oprette, 
vedligeholde eller downloade egne servicerapporter og beregninger 
af ikke-STILL-tjenester. Appen giver adgang til allerede færdige 
skabeloner. De data der tilføjes her, er også tilføjet til „Cost Reporting“ 

og „Maintenance Control“ apps. Brugeren modtager - uanset 
tjenesteleverandør - et præcist overblik over servicestatus for alle 
køretøjer.

Individuelle ændringer af servicefakturaer og servicerapporter.
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Data Plus

STILL neXXt fleet 
Data Plus

Hurtig tilføjelse af yderligere køretøjsoplysninger

Opsætning af skiftholdsplaner eller præsentation af 
organisationsstruktur

Individuel oprettelse af køretøjer af alle mærker i systemet

Med programmet „Data Plus“ kan du indtaste individuelle køretøjsdata/
oplysninger, som interne omkostningscentre, skifteholdsplaner 
eller vedhæftede filer. Det kan bestemmes, hvilke køretøjer, der 
skal vurderes, og hvilke, som er uinteressante for evalueringen og 
som skal udelades. Derudover kan køretøjer fra andre producenter 
inkluderes, så de derefter vises i de tilgængelige applikationer ud over 
STILL-køretøjerne.  

Hvis det ønskes, kan Data Plus anvendes til yderligere at opdele på 
lokationer som fx „Produktion“ og „Lager“ og tilføje køretøjerne i 
overensstemmelse hermed for at få en endnu dybere analyse.

Flere detaljer og yderligere information kan tilføjes for give fuld oversigt over truckflåden.
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STILL neXXt fleet 
Optimér din truckflåde
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STILL DANMARK A/S 

Essen 1 

DK-6000 Kolding 

 

Salg: +45 76 31 98 00 

Service: +45 80 81 53 00 

info@still.dk 

Få yderligere information på 

www.still.dk

STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement


