
Reaaliaikainen opastus 

kaupunkibussien 

kuljettajille
E3 PTD opastaa kuljettajaa optimaaliseen ajamiseen 

reiteillä, joilla on useita sitovia pysäkkien ohitusaikoja.  

Kuljettajan opastin eliminoi erilaisten reittien ja ajoneuvojen 

vaikutuksen kuljettajien mitattavissa olevaan suorituskykyyn. 

Järjestelmä havaitsee erot paitsi kuljettajien välillä myös 

linja-autojen välillä. 

Merkittäviä 

säästöjä kuluihin
Turvallisuutta 

aikataulusta tinkimättä
Auton kulumisen 

hidastuminen
E3 PTD avustaa kuljettajaa optimaaliseen 

ajoon. VTT:n tutkimusten ja käytännön 

mittausten kautta 5% säästöt 

energiakulutuksessa.

*Pohjautuu VTT:n 2013 RASTU- ja 

HDENIQ-hankkeiden tutkimustuloksiin.

Selkeän kuljettajan opastuksen avulla 

päästään rauhallisempaan ajotapaan 

samalla aikataululla. Ylinopeudet 

vähentyvät, turvallisuus paranee ja 

asiakkaiden matkakokemus on 

miellyttävämpi.

Parantunut ajotapa vähentää 

myös autoon kohdistuvia kolhuja 

ja tarpeetonta kulumista. 

Selkeätä autokaluston 

kestävyyden ja saatavuuden 

parantumista.

Energian kulutus

Yksityiskohtainen raportti 

kaluston polttoaineen 

kulutuksesta kuljettaja- 

ja autokohtaisesti.

Reittipalaute

Yksityiskohtainen raportti reitin 

optimoimiseksi: suorituksen keskiarvo, 

ennakoiva ajotapa,   

sekä aikataulussa pysyminen.

Kuljettajapalaute

Palkitseva palautejärjestelmä 

auttaa kehittämään ajon 

yksityiskohtia. Tueksi kattava 

raportti suorituksesta.

Personal Trainer

Kuljettajan reaaliaikainen 

 ajo-opastus optimaaliseen  

ajotapaan  

 

Merkittäviä 

säästöjä kuluihin

PALJASTAMME REITTIEN JA AIKATAULUJEN PULLONKAULAT!!

PTD PTD 
Personal Trainer for            Personal Trainer for            

Drivers Drivers 



Autoon Toimistoon
Ajo-opastin autoissa 

- Dynaaminen ajo-opastin 

- Visualisoitu tavoitenopeus 

- Liukkaus- ja kuoppatieto varoitukset 

- Tarjolla kuljettajapalaute haluttaessa  

 

Näin E3 PTD toimii

Ota yhteyttä
EEE Innovations Oy 

Karaportti 2 

Espoo 

 

+358 40 127 9686 

sales@e3inno.fi

E3 PTD opastaa kuljettajaa ajamaan taloudellisesti, turvallisesti ja 

aikataulussa. E3 PTD sopeutuu ajon aikana aikataulujen 

toteuman mukaisesti.

E3 PTD ohjelmisto toimii E3 Blue ajoneuvotietokoneessa, 

jossa se yhdistää ajoneuvotiedot kuljettajan ja ulkoisten 

tietojen, kuten reittiaikataulujen kanssa. 

E3 PTD muodostaa jokaiselle linjalle ja lähdölle optimaalisen 

ajonopeusprofiilin. 

E3 PTD opastaa kuljettajaa ajamaan optimaalisen 

ajonopeusprofiilin mukaisesti. Ajo-opastin pitää kuljettajan 

taloudellisesti ja stressittömästi aikataulussa. 

E3 PTD raportoi kuljettajan ajosuorituksen tuloksia 

liikennöitsijän käyttöön. Ja halutessa kuljettajalle 

mobiilisovelluksen kautta ajon onnistumisesta. 

- Autokohtainen seuranta 

- Kuljettajakohtainen seuranta 

- Parametreinä esimerkiksi taloudellisuus, 

   ajotapa, kiihdytykset, jarrutukset ja ylinopeudet

Automaattiset raportit operaattorin 

määritettävissä

- Mahdollisuus antaa kuljettajalle mobiilisovelluksen avulla 

   yhteenveto päivästä ja suoritushistorian 

   osalta. Kuljettaja voi parantaa ajoaan: taloudellisuutta,  

   reitti- tai ajo-opastinpoikkeamia, ylinopeuksien 

   väheneminen, riskit ajosta, onnistuminen ja ajojen  

   parantuminen suhteessa muihin.

Kuljettajan mobiili ajotapapalaute (Tarjolla erikseen)

- Kuljettaja- ja autokohtainen raportti. 

   Huomioi ulkoiset olosuhteet kuten sään. 

- Reittikohtainen kulutusraportti: vuorokausi, viikko 

   ja vuodenaika huomioiden 

- Kuljettajan aikataulupoikkeamat sekä ylinopeudet 

- Reitin koko kaluston keskimääräiset aikataulupoikkeamat 

   jokaisen pysäkin osalta vuorokauden eri aikoina 

- Bussien vertailu: Kulutus, jossa kuljettajan vaikutus 

   kulutukseen laskettu pois. 

E3 Live Web-käyttöliittymä

E3 PTD käyttää CAN-väylästä saatavaa tietoa reaaliaikaisen ajo-

opastuksen sekä taloudellisuuden ajon pohjatietona.


