
Groener        Mobieler       Goedkoper
Vloot

Orderaanvraag

Orderbeheer

Fleetcontrol

Proactief onderhoud

Elke vloot heeft een eigen paspoort, eigen 
identiteit, eigen specifi-
caties en eigen  levens-
cyclus,  met relaties, 
gaande van contract over 
opdracht tot kostbeheer.

De  gebruiker kan een defect registreren via 
een app op tablet of mobiel. Gecombineerd 
met  automatische voorstellen tot  uitvoeren 
van werkzaamheden op basis van tijd, km-
stand of overige meldin-
gen kan de beheerder de 
service optimaal plan-
nen.

De beheerder beslist wanneer en door wie 
de service zal gebeuren. Bij uitvoering extern 
volgt er een  automatisch aankoopproces van 
offerte tot factuur. Bij 
uitvoering intern gaan 
we naar onze werk-
plaats.

Management en  beheerder krijgen inzicht in 
de reële kosten versus budget. Ook de stil-
standen en kwaliteit van 
service kunnen gemeten 
worden.

Fleetcare laat proactief onderhoud en meer-
dere taken op 1 order zien. Via km-, of tijds-
gerelateerde onderhoudsschema’s van uw 
vloot kunt u proactief inzicht krijgen in de 
uit te voeren werkzaamheden. Door het sa-
menbrengen van de verschillende taken in 1 
order verhindert u onnodige terugkomsten.

Via een overzichtelijk schema kunt u de kos-
ten versus het budget afwegen en beslissin-
gen nemen over het al dan niet aanschaffen 
van een nieuw voertuig.
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Koppeling met Telematica

Leveranciersportaal

Integratie

Voertuig communiceert via telematica  direct 
met de beheerder die km’s, positie en errors 
opvangt en beheert. Deze input stelt beheer-

der in staat om de uit 
te voeren werk zaam-
heden beter te plan-
nen.

De leverancier kan via een portaal offertes 
opgeven en geaccep-
teerde orders opvol-
gen naar afwerking, 
afspraken en  factu-
ratie.

Huuraanvragen kunnen online gebeuren. 
Het systeem volgt beschikbaarheid, schade, 

huurovereeneenkom-
sten en daarmee ge-
koppelde kosten.

Integratie met backoffice systemen om proac-
tief rekening te houden met geplande onbe-
schikbaarheid. Integratie met systemen van 
derden zoals service leveranciers.

Klantenportaal met verhuur

FLEETBOOK 
intelligent, online vlootbeheer

Inzicht reële kosten vs budget


