
JPT Entreprise i Tune på Sjælland er et entreprenør fi rma, der året rundt blandt andet kører jord og beton og 
om vinteren samtidig forestår snerydning og saltning. Virksomheden har en omfattende maskinpark af alle 
typer entreprenørmaskiner, der også anvendes til udlejning. 
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Snerydning og saltning om vinteren foregår efter kontrakt, hvor JPT 

Entreprise forpligter sig til for kommuner og private grundejer-

foreninger at salte og rydde sne på bestemte steder inden for 

bestemte  tidsintervaller efter sneen er faldet. 

En forpligtelse det til tider kan være vanskeligt at dokumentere 

opfyldelsen af i hårdt og omskifteligt vintervejr, hvor en ryddet og 

saltet gade eller vejr hurtigt kan være sneet til igen.

Løsningen på den vanskelige udfordring for indehaveren af JPT 

Entreprise, Jimmi Petersen, blev monteringen af Tripple Track GPS 

sporingsenheden BigBrother i virksomhedens fl åde af køretøjer og 

entreprenørmaskiner. Med sporingsenheden kan JPT Entreprise 

dokumentere det enkelte køretøjs præcise rute på eksakte tids-

punkter – 24 timer i døgnet. Og informationerne kan med få tryk på 

tastaturet leveres som dokumentation i form af udskrifter direkte 

fra det medfølgende software program til kunden.

Jimmi Petersen udtaler: ”Før kunne vi ikke levere dokumentation for 

vores ruter. Nu kan vi dokumentere, at vi både har ryddet sne fx 

klokken 15 og igen kl. 17. Før måtte vi betale kunden tilbage, hvis de 

hævdede, at de ikke kunne se, at vi havde været der. Det behøver vi 

ikke mere. I år alene har vi tjent kr. 70.000 på at kunne dokumentere 

vores kørsel ved hjælp af Tripple Track”. 

Jimmi Petersen er imponeret over, hvor hurtigt investeringen i GPS 

tracking betalte sig – og over hvor mange andre fordele sporings-

enheden har givet ham: ”Det var selvfølgelig en udgift til at starte 

med, men der gik ikke mere end seks måneder, så havde vi tjent 

pengene hjem igen. Hertil kommer, at jeg har fået nye ordrer ved, at 

vi kan dokumentere, hvor vores vintertjeneste har kørt. Altså en 

konkurrencemæssig fordel. Og så er det god tyverisikring. Skulle en 

af vores biler blive stjålet, så kan vi altid se, hvor den befi nder sig”, 

slutter Jimmi Petersen. Det sker forhåbentlig aldrig, men hvis 

uheldet er ude, er JPT Entreprise med GPS Tracking altså også på 

dette område forberedt på det værste. 
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