TomTom

Als u de kosten van brandstofverbruik en voertuigonderhoud (zowel
financieel als ecologisch) wilt verminderen, moet u goed geïnformeerde
beslissingen kunnen nemen. TomTom ecoPLUS™ biedt die informatie.
TomTom ecoPLUS™ is een gemakkelijke en effectieve manier om
belangrijke voertuiggegevens te verzamelen. U krijgt actuele rapporten
over brandstofverbruik, CO 2 -uitstoot en diagnostische foutcodes. Met deze
informatie kunt u snel stappen ondernemen.

Hoogtepunten
• Bekijk het brandstofverbruik van uw voertuigen in een duidelijk overzicht
• Geef bestuurders de kans een efficiëntere rijstijl te ontwikkelen
• Verminder de kosten voor onderhoud en brandstof door de staat van
uw voertuigen in de gaten te houden
• Maak indruk op uw klanten met uw milieuvriendelijke aanpak

Zo werkt het
Het TomTom ecoPLUS-apparaat is klein, eenvoudig te installeren en past in
elk voertuig met een OBD-II-poort. In combinatie met een TomTom LINKvoertuigvolgsysteem verstuurt ecoPLUS™ uitgebreide rit- en voertuiggegevens
naar uw TomTom WEBFLEET® -systeem.

Voornaamste voordelen
TomTom ecoPLUS™ biedt de informatie die u nodig hebt om uw wagenpark
nog groener, veiliger en efficiënter te maken.

Weet hoe u kunt besparen op brandstofverbruik
… en uw ecologische voetafdruk.
• Bekijk alle KPI's over brandstof in één overzicht
• Profiteer van gedetailleerde informatie over efficiënt brandstofverbruik
• Verbeter het proces van uw dagelijkse werkzaamheden

Efficiënt rijden
Informeer bestuurders zodat ze minder brandstof gaan verbruiken.
• Stimuleer een efficiëntere rijstijl
• Bespreek efficiëntie door middel van Active Driver Feedback en ecoStatistics
• Vergelijk prestaties van bestuurders met trends via OptiDriveTM*

Gezondere voertuigen
Blijf op de hoogte van gepland onderhoud en diagnostische waarschuwingen,
zodat u snel actie kunt ondernemen.
• Ontvang een melding als het voertuig een foutcode geeft
• Verhoog de veiligheid van bestuurders en voorkom verdere schade aan
de voertuigen
• Plan onderhoudsbeurten zo efficiënt mogelijk

Bereik duurzaamheidsdoelen
Beheer en verbeter uw duurzaamheidsstrategie.
• Meet de ecologische rijprestaties
• Begrijp waarom er te veel brandstof wordt verbruikt

Meer informatie
Voor meer informatie over duurzaamheidsbeheer en TomTom ecoPLUS™
neemt u contact met ons op via +31 (0) 20 2040160
* e coStatistics voor Active Driver Feedback zijn alleen beschikbaar in combinatie met een TomTom LINK, TomTom PRO
71XX/71XX TRUCK. Voor statistieken over brandstof hebt u TomTom ecoPLUS TM nodig.
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• Ontwikkel een efficiënter en groener wagenpark

