
U hoeft niet achter uw bureau te zitten om uw wagenpark te beheren. Met WEBFLEET Mobile 

heeft u alles in de palm van uw hand.

WEBFLEET Mobile-app
ONDERWEG UW WAGENPARK BEHEREN  

VOORDELEN

BLIJF ALTIJD VERBONDEN MET UW VOERTUIGEN EN BEDRIJFSMIDDELEN
Waar u ook bent, hoe laat het ook is

VIND UW CHAUFFEURS, VOERTUIGEN EN BEDRIJFSMIDDELEN SNEL
Realtime locatie- en statusupdates via één interface

BIED UW KLANTEN EEN BETERE SERVICE
Actuele, nauwkeurige verwachte aankomsttijden voor lopende opdrachten

PAS U AAN ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN AAN
Directe meldingen wanneer er een storing optreedt 

BLIJF VOLDOEN AAN DE REGELGEVING
Rijtijdgegevens beschikbaar in de app

VERZEND NIEUWE ORDERS SNEL 
Reageer snel en laat uw bedrijf e�  ciënt draaien

FUNCTIES
TRACKING VAN VOERTUIGEN EN BEDRIJFSMIDDELEN
Volg uw voertuig of bedrijfsmiddelen2 in realtime, bekijk waar ze naartoe gaan en haal informatie over 
chau� eurs op.

KAARTWEERGAVE
Vind een enkel voertuig of het hele wagenpark op TomTom Kaarten of Google Maps. Hierbij kunt u zoeken 
met de voertuiglijst en fi lters, waaronder beschikbaarheid, statussen, ritmodus en groepen van voertuigen.

MANAGE MANAGE MANAGE MANAGE 
ON THEON THEON THE
MOVEMOVE



MANAGE 
ON THE
MOVEMOVE

FUNCTIES
VERKEERSINFORMATIE
Plan uw routes rond fi les met verkeersinformatie die op de kaart wordt 
weergegeven.

BERICHTEN
Bekijk tekst-, status- en orderberichten. Verzend berichten rechtstreeks naar 
de PRO Driver Terminal van de bestuurder.

RITGEGEVENS
Bekijk eerder vastgelegde ritgegevens op datum voor één voertuig of voor 
het hele wagenpark. Bekijk de begin- en eindpositie, de ritduur, de afgelegde 
afstand, de vastgelegde rit-/ordergegevens en de Bestuurder ID.

ORDERS
Verzend orders en bekijk de voortgang van een order voor een geselecteerd 
voertuig, inclusief de positie van het wagenpark die de orders verwerkt en de 
verwachte aankomsttijd.

MELDINGEN EN WAARSCHUWINGEN
Ontvang directe waarschuwingen wanneer een voertuig een vooraf bepaald 
gebied in- of uitrijdt en wanneer een orderstatus verandert. 

BESCHIKBARE TALEN
Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, 
Tsjechisch, Zweeds en Deens.

DOWNLOAD DE APP
Bestaande WEBFLEET-klanten kunnen de GRATIS app downloaden via de 
Apple App Store voor hun iPhone of via Google Play voor Android. Log in met 
uw WEBFLEET-aanmeldgegevens.

1   Resterende rijtijd (RDT) of Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus extra service is vereist.
2  Tracking van bedrijfsmiddelen vereist de installatie van een LINK 340-trackingsysteem en een actief abonnement voor 
tracking van bedrijfsmiddelen.


