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Het bedrijf
Van nachtbus tot evenementenvervoer en van luxe coach- tot lijnbus – Sales-
Lentz biedt een grote verscheidenheid aan vervoersmogelijkheden via de weg. 
Het bedrijf is de grootste reis- en toerismeorganisatie van Luxemburg. Met 
meer dan zestig jaar ervaring staat het garant voor een geslaagde vakantie 
en stipt openbaar vervoer. Sales-Lentz heeft 19 reisbureaus verdeeld over 
het groothertogdom, een callcenter, een vloot van vijfsterrentourbussen en 
honderden medewerkers die elke vakantie tot een succes maken. Voor zakelijk 
reizen heeft het bedrijf het onderdeel Travel Pro.

 

De uitdaging
De grootste uitdaging voor Sales-Lentz was om meer grip te krijgen wat er met de 
voertuigen onderweg gebeurde om zodoende de meest veilige omstandigheden 
te creëren voor zowel klanten als chauffeurs. Er was in de uitgangssituatie geen 
voertuigvolgsysteem. “Niet dat we redenen hadden om aan onze chauffeurs te 
twijfelen”, zegt Wolfgang Schroeder, algemeen directeur van Sales-Lentz. “Maar 
het is tegenwoordig nu eenmaal vrij eenvoudig om dit inzicht te verkrijgen, met 
alle zakelijke, persoonlijke en milieuvoordelen van dien. Daarom gingen we op 
zoek naar een geschikte leverancier van voertuigvolgsystemen, die de nodige 
innovatie en flexibiliteit biedt”. Sales-Lentz kwam zo uit bij TomTom Business 
Solutions. Het aanbod zorgt ervoor dat het hoofdkantoor naast inzicht in het 
rijgedrag, inzicht heeft in de staat van het voertuig. Ook is het rijgedrag realtime 
te beïnvloeden. Zo wordt de veiligheid voor passagiers en chauffeurs positief 
beïnvloed en bespaart het bedrijf kosten doordat chauffeurs zuiniger gaan rijden. 

Dit beperkt gelijk de CO2-uitstoot. 
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Wolfgang Schroeder, Directeur Général Sales-Lentz
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De oplossing
TomTom Business Solutions implementeerde in alle 450 voertuigen van 

Sales-Lentz een TomTom LINK 510. Dit voertuigvolgsysteem biedt belangrijke 

functionaliteiten. “In de eerste plaats zijn de voertuigen nu voorzien van een 

track-and-trace-systeem zodat we altijd weten waar een voertuig zich bevindt”, 

vertelt Schroeder. “Daarnaast registreert het live rij- en werktijdinformatie. 

De PRO-serie navigatiesystemen van TomTom met Active Driver Feedback 

zorgt ervoor dat een chauffeur direct geconfronteerd wordt met zijn of haar 

rijgedrag. Te hard door de bocht, overschrijding van de maximum snelheid 

of te hard remmen? Het wordt direct afgestraft.” In de derde plaats zorgt de 

EcoPLUS-module voor een strakke registratie van het brandstofgebruik. Ook 

dit ziet een chauffeur terug en zo wordt hij positief beïnvloed om zuiniger te 

gaan rijden. “ We waren blij verrast toen we zagen dat na een maand gebruik 

van het systeem het gehele brandstofverbruik van ons wagenpark al met zeven 

procent was gedaald, en dat is pas het begin”, vult Schroeder aan.

Toekomst
“Dat het systeem doet wat het belooft, is duidelijk. Daarvan ben ik nu al 

overtuigd. In de toekomst gaan we dan ook zeker verder met TomTom Business 

Solutions. Zo is er het plan om de oplossing te integreren met ons eigen 

geavanceerde planningsysteem, zodat chauffeurs straks via hun TomTom-

apparaat communiceren over hun dagindeling bijvoorbeeld. Daarnaast gaan 

we in de nabije toekomst het systeem ook inzetten in alle 32 voertuigen van 

ons Belgische dochterbedrijf Voyage Léonard. Je kunt wel stellen dat we erg 

tevreden zijn over de resultaten”, besluit Schroeder. 
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