GreenZonesFleet-App
Fleet-App – Funktionaliteterne
Green-Zones
Funktionalitäten
A - Indstillinger og fastlæggelse

Valg af en hvilken som helst miljøzone som foretrukken visning
Oprettelse af en disponentkonto til op mod 250 køretøjer
Oprettelse af op til 250 chaufførkonti (underkonti) til op mod 750 køretøjer
Forvaltning og tilføjelse af op til 250 køretøjer af hvilken som helst type
Forvaltning af køretøjerne ud fra en kategorisering på baggrund af mere end 20
forskellige egenskaber, såsom: Køretøjstype, EURO-kategori, vægt,
nummerpladetal (lige/ulige), partikelfilter, NOx-udstødning, CO2-udstødning,
elektrisk rækkevidde, lejebil, antal personer i køretøjet, antal aksler
6. Der kan tilføjes op til 3 køretøjer pr. chaufførkonto (underkonto) (gælder ikke for
Professional-pakken)
7. Tilføjelse af allerede eksisterende miljømærkater til et fartøj, hhv. oplistning af
manglende mærkater til EU's vejnet.
8. Tilføjelse af ét, aktiveret favoritkøretøj fra køretøjsflåden
9. Visning af miljøzoner som foretrukne zoner
10. Indstillinger og mulighed for push-nachricht
11. Ni forskellige sprogversioner (DE, DK, EN, FR, IT, NL, PL, ES, CZ)
1.
2.
3.
4.
5.

B - Miljøzoner og kort
1. Alle EU-landenes miljøzoner, opdelt i tre landegrupper i henhold til oplistning i
spalten i højre side.
2. Interaktivt, højtopløseligt kort over en miljøzone
3. Samlet oversigt over alle miljøzonekort knyttet til enhver landegruppe
4. Oplistning af alle miljøzoner inddelt efter lande og områder/byer
5. Detaljeret oversigt over grænser og areal knyttet til enhver miljøzone
6. Zoomfunktion med en detaljedybde, der rækker ned til gadeniveau i alle
miljøzoner
7. Visning af overlappende miljøzoner
8. Rute- og adressesøgning på kortet og i miljøzonen
9. GPS-tracking af enhedens placering i og uden for miljøzonen

C - Informationer og regler
Navn på miljøzonen (bynavn, metropolnavn, departementnavn)
Dato for offentliggørelse af miljøzonen
Dato for indførelse af miljøzonen, hvor miljøzonen trådte i kraft
Miljøzonens type (midlertidig, vejrafhængig eller permanent gyldig),
Oplistning de køretøjstyper, for hvilke en miljømærkat er obligatorisk
Oplistning af tilgængelige miljømærkater eller registreringer af køretøjer, pt.
gældende for: Danmark, Tyskland, Frankrig, Østrig, Spanien, Belgien
7. Oplistning af de enkelte landes miljømærkater og af i hvilke byer,
miljømærkaterne er gyldige
8. Oplistning af indskærpelser i miljøzonen, der er vedtaget ved lov
9. Oplistning af de regler, der gælder vedrørende midlertidige kørselsforbud i
miljøzonen
10. Oplistning af de regler, der gælder vedrørende permanente kørselsforbud i
miljøzonen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11. Størrelsen på bødestraffer for brud på miljøzonens regler
12. Geografisk beskrivelse af miljøzonens areal inkl. undtagelser
13. Oplistning af særlige forhold og regler gældende for miljøzonen
14. Beskrivelse af kontaktmuligheder for ansøgning og information vedrørende
dispensation for miljøzonereglerne
15. Visning af undtagelser fra kørselsforbud i de næste 12 måneder gældende for
enhver slags køretøj i de forskellige zoner
16. Ved adgangsstatus til zonen tages der højde for specielle køretøjstyper og
køretøjsegenskaber (såsom handicapkøretøjer, kraner, cirkusvogne, veteranbiler,
etc.)

D - Statusopdateringer og visninger
1. Visning af adgangsstatus i realtid. Denne status viser tilladte zoner, aktuelle
kørselsforbud samt varslingstrin for det respektive køretøj. Statussen vises i form
af forskellige farver på et kort over Europa.
2. Visning af nationale og lokale kørselsforbud samt planmæssige, midlertidige
ophævelser af kørselsforbud på grund af f.eks. weekend- og helligdagsregler
samt visning i form af kalenderfunktion gældende for de næste 365 dage.
3. Visning af komplette forbud for enkelte miljømærkatkategorier gældende for den
pågældende dag samt visning i form af kalenderfunktion gældende for de næste
365 dage.
4. Visning af vejrafhængige varslinger som første trin i et kommende kørselsforbud
den næste dag samt visning i form af kalenderfunktion, der fra kl. 21.00 viser
status for den næste dag
5. Visning af vejrafhængige kørselsforbud i realtid gældende for den pågældende
dag samt visning i form af kalenderfunktion, der fra kl. 21.00 viser status for den
næste dag
6. Historisk oversigt over kørselsforbud i enhver miljøzone
7. Visning af vejrafhængige kørselsforbud gældende for den næste dag i de
forskellige miljøzoner
8. Visning af adgangsstatus og kørselsforbud i realtid gældende for det aktiverede
køretøj
9. Modtagelse af push-meddelelser om kørselsforbud og kørselsindskrænkninger
10. Visning af meddelelseshistorik.
11. Visning af de historiske værdier af finstøv, kvælstofoxid og ozon i miljøzonens luft
12. Visning af grænsen for skadelige stoffer i luften gældende for finstøv,
kvælstofoxid, hhv. kvælstofdioxid og ozon i enhver miljøzone i Europa
13. Visning af de aktuelle kulstofdioxidniveauer i atmosfæren (klimaforandring)

E - Miljømærkater og shop
1. Køb af miljømærkater til et land, gældende for alle miljøzoner i landet kan
foretages i webshoppen
2. Køb af registreringer til en by eller miljøzone i et land kan foretages i webshoppen
3. Køb af registreringer til en by eller miljøzone, gyldig til en eller flere byer eller
miljøzoner i et land kan foretages i webshoppen
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