SAMEN DE
RIJSTIJL
VERBETEREN

LEREN
COACHEN
EVALUEREN
VERGELIJKEN

Een aanzienlijk percentage van de bedrijfskosten voor voertuigen komt op het conto van de manier van
rijden. Het loont dus om rijstijl te bewaken. OptiDrive 360 is een bekroonde aanpak om de rijprestaties
voortdurend te verbeteren voor elk wagenpark en type voertuig. Het platform helpt bestuurders en fleet
managers om samen een groenere, veiligere, efficiëntere rijstijl te realiseren.

OPTIDRIVE 360-PRESTATIE-INDICATOREN
Bestuurders krijgen persoonlijke inzichten in hun rijstijl, op basis van maar liefst acht OptiDrive
360-prestatie-indicatoren.

SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN – toont de gereden rijsnelheid, boven
of onder de snelheidslimiet.

RITGEBEURTENISSEN – toont ritgebeurtenissen zoals scherp sturen
en abrupt remmen.

STATIONAIR DRAAIEN – geeft feedback over stationair draaien,
zodat de bestuurder geen brandstof verspilt.

BRANDSTOF – toont brandstofverbruik in real-time.
CONSTANTE SNELHEID – rapporteert wisselingen in de snelheid bij het
rijden, in het streven om de snelheid constant te houden per wegtype.

UITROLLEN – toont gebieden waar uitrollen mogelijk is om te anticiperen,
de rijstijl te beïnvloeden en het brandstofverbruik terug te dringen.
GROENE SNELHEID – toont de aanbevolen maximumsnelheid op basis van
optimaal brandstofverbruik en optimale verkeersveiligheid.
SCHAKELEN – geeft advies over schakelen om het brandstofverbruik terug te dringen.

INZICHTEN IN
RIJGEDRAG

LEREN
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EVALUEREN
VERGELIJKEN

CONTINUE 360˚-AANPAK
Bestuurders kunnen na elke rit hun eigen prestaties analyseren en deze per week
of per maand vergelijken in ‘Mijn rijprofiel’. In combinatie met coaching tijdens de
rit worden bestuurders dus steeds geïnformeerd en gemotiveerd om hun rijstijl
te verbeteren.
Managers kunnen met OptiDrive 360 gemakkelijk de algehele rijprestatie
bewaken, vergelijken met normen, problemen identificeren en initiatieven nemen
om voortdurend te verbeteren. Dankzij real-time dashboards en uitgebreide
rapportage hebt u zicht en grip op de veiligheid en de kosten.

VOORDELEN
KOSTEN BESPAREN – lagere brandstof-, onderhouds- en verzekeringskosten,
waardoor de totale kosten van het voertuigbezit lager uitvallen.
BETROKKENHEID EN VEILIGHEID VAN BESTUURDERS VERHOGEN –
minder ongelukken en minder inactieve tijd wegens onderhoud, dankzij realtime feedback en advies om veiliger rijden.

DENK AAN HET MILIEU, VERMINDER CO 2 – toon verantwoordelijkheid
voor het milieu door brandstofverbruik en CO 2 -uitstoot te verlagen.

VOORTDURENDE VERBETERING - trends signaleren, normen stellen
voor rijprestaties en verbeterpunten benoemen.

WAT HEBT U NODIG?*

WEBFLEET

LINK 410 of
LINK 510

LINK 105 of
geactiveerde
FMS

* Welke KPI’s beschikbaar zijn, hangt af van de gekozen hardware.
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