TomTom Business Solutions
De slimme en eenvoudige manier van werken
Om op zakelijk gebied succesvol te zijn, moet u grenzeloos flexibel en concurrerend zijn, en
beschikken over onbeperkte mogelijkheden tot winstgevendheid. U moet anderen altijd een
stapje voor blijven. Als mobiele onderneming is het zaak uw activiteiten altijd en onder alle
omstandigheden in beweging te houden. Alleen dan kunt u het potentieel van uw mobiele
personeel en voertuigen maximaliseren.
Hoe houdt u uw zaken in beweging? Door werkelijk alles te weten over uw
bedrijfsactiviteiten op de weg. De juiste informatie, altijd en overal, in een handomdraai!
Dankzij TomTom is het nu eenvoudiger dan ooit om uw zaken te beheren. We hebben
een gebruiksklare oplossing ontwikkeld die volledig aan uw behoeften kan worden
aangepast. Ons WORKsmart-wagenparksysteem biedt u alles wat u nodig hebt om uw
bedrijfsmiddelen op de weg beter te beheren, met oplossingen die toonaangevend zijn voor
de sector en een hoogwaardige servicekwaliteit. Daarnaast kunnen we de oplossing naar
wens aanpassen met een uitgebreide reeks hardwareopties.
Professionele navigatie
Met de professionele navigatie van TomTom kunt u zelfs onderweg efficiënt blijven
opereren. Onze oplossing is specifiek ontworpen met het oog op uw mobiele personeel,
en brengt u veilig en op tijd naar uw bestemming via efficiënte routes, en dat op elk
willekeurig moment van de dag.
Omzeil de verkeersdrukte
Met WORKsmart™-Traffic weet uw mobiele personeel de files te vermijden. Vermijd
op elk moment van de dag de verkeersdrukte en houd uw productiviteit op peil voor een
ongeëvenaarde service-ervaring tegen lagere kosten. Met WORKsmart™-Traffic arriveert u
sneller op uw bestemming.
Volg uw voertuigen
WORKsmart™-Track houdt u op de hoogte van de bewegingen van uw teams en
voertuigen. Maak historische rapportages over de bewegingen van uw voertuigen en pas
uw planning direct aan op basis van realtime positiebepalingen. Behoud de regie over uw
zakelijke activiteiten met WORKsmart™-Track, een oplossing die zowel tracking & tracing
als analyse van het rijgedrag omvat.
Opdrachtencoördinatie
WORKsmart™-Job garandeert soepele communicatie voor efficiënte bedrijfsactiviteiten
op de weg. Met minimale inspanningen verzendt en ontvangt u opdrachtinformatie,
statusupdates en waarschuwingen, waardoor u altijd op de hoogte bent en uw klanten van
recente informatie kunt voorzien. WORKsmart Job maakt rondbellen grotendeels overbodig.
U bent altijd op de hoogte en kunt uw klanten proactief informeren. WORKsmart™-Job
is een oplossing die in- en uitgaande berichten mogelijk maakt en opdrachtstatussen en
waarschuwingen levert, waardoor het telefoongebruik wordt beperkt en u uw klanten
proactief op de hoogte kunt houden.
Effectief tijdbeheer
Met WORKsmart™-Time houdt u de controle over de werktijden van uw chauffeurs op
de weg. Met geautomatiseerde processen en rapportages over werk- en rijtijden kunt u uw
administratieve taken terugdringen en de tijd in uw voordeel laten werken.
Milieuverantwoordelijkheid
Met WORKsmart™-Eco kunt u verantwoorder omgaan met het milieu. Dankzij deze
oplossing gaat u ‘groener’ de weg op en kunt u automatisch rapportages over uw CO2voetafdruk, gereden kilometers en brandstofzuinigheid opstellen. Al deze aspecten zullen
niet alleen uw milieubeleid ten goede komen, maar ook uw uiteindelijke bedrijfsresultaten.
Managementrapportages
Met WORKsmart™-Insight krijgt u alle informatie in één oogopslag te zien en kunt u
betere zakelijke beslissingen nemen. Blijf iedereen een stapje voor en gebruik WORKsmart
Report voor het meten van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) met betrekking tot service,
productiviteit of kosten, dit alles door middel van geautomatiseerde rapporten of een
gebruiksvriendelijk KPI-dashboard.
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