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Mere end nogensinde stilles der skarpt på kommunernes evne til at anvende nye teknologier til 
optimering af driften.   
Et af de områder, hvor der kan opnås driftsfordele, er styringen af kommunens biler. 
Driftsforbedringerne kan oftest opnås helt uden, at det kan mærkes på serviceniveauet.  
 
AL-Kon kan hjælpe Jer med, at vise hvordan. 
 
Kommunerne har normalt mange egne biler på fx Social - og Sundhedsområdet og ”Vej og Park”, og 
erfaringer fra kommuner og det private viser, at der normalt er store gevinster at hente. 
 
Hvad enten det drejer sig om, at opnå en optimering af driften eller ønsket om en mere grøn profil, så 
kan moderne GPS-og flådestyrings teknologi hjælpe Jer.  Men da markedet er kendetegnet ved et 
stort udbud af leverandører og området typisk ikke er noget, man som kommunalt ansat har inde på 
livet, er der rigtig mange faldgruber, man skal undgå for ikke at få anskaffet for meget, for lidt, for dyrt 
eller sågar for billigt. 
  
AL-Kon tilbyder Jer assistance til, at I får præcis det, I har brug for til at nå Jeres mål – hverken mere 
eller mindre. 
 
Et komplet projekt med AL-Kon vil normalt have følgende forløb: 
 

• Formøde 
• Kortlægning af kommunens bilpark og funktioner 
• Interviews og behovsanalyse 
• Udarbejdelse af præcis og ikke mindst korrekt kravspecifikation 
• Udbud 
• Vurdering af tilbud 
• Implementering 
• Evaluering  
• Forslag til gevinstrealisering 

Man kan vælge at anvende AL-kon´s ekspertise på alle områder i processen eller anvende os selektivt 
på de områder, der er behov for. 
 
AL-Kon er et konsulenthus, der stiller sig 100% på kundens side: Vi er uafhængige af 
produktinteresser. Det er din sikkerhed for, at vi i junglen af udbydere finder præcis det, der passer til 
Jeres behov og intet andet. 
 
Kontakt venligst Chefkonsulent Lars Albæk på ovenstående telefonnummer eller mail for en 
uforpligtende snak om hvad der kan være af potentialer i teknologien for netop Jeres kommune. 
 
 
 
 
 

AL-Kon blev stiftet i 2010 af Lars Albæk og har siden været markedets produktuafhængige rådgiver på GPS 
og flådestyringsområdet. Lars Albæk har erfaring med arbejdet omkring GPS og flådestyringssystemer fra de 
sidste 12-15 år, hvilket i praksis vil sige siden de første systemer kom på markedet. Vi holder os løbende a jour 
med udviklingen af funktioner og følger producenterne tæt så vi altid er ”hands on” mht. hvad der nu er muligt 
og i hvilke retninger markedet bevæger sig. 


