Gids voor
VOERTUIGTELEMATICA
Wat is voertuigtelematica en wat kan
het betekenen voor uw bedrijf?

OPLOSSINGEN VOOR EEN
DATAGESTUURDE WERELD
Vandaag de dag draaien bedrijven

Maar hoe zorgt u ervoor dat u deze

op gegevens. De informatie waar uw

gegevens op de meest efficiënte manier

bedrijf toegang tot heeft, is een van uw

kunt gebruiken? Dit is het punt waarop

belangrijkste bedrijfsmiddelen. Indien

voertuigtelematica cruciaal wordt.

deze informatie correct wordt gebruikt,
kan het u helpen uw kosten te verlagen,

Een hoogwaardige telematica-oplossing

uw werkprocessen te verbeteren en uw

biedt u toegang tot en controle over uw

klantenkring uit te breiden.

voertuiggegevens, plus de hulpmiddelen
en functies die u nodig heeft om deze

Een van de belangrijkste gegevensbronnen

effectief te gebruiken. Van het opstellen

die u heeft, zijn uw voertuigen. Locatie,

van uw dagelijkse planning tot onderweg

brandstof, aantal gereden kilometers, rijstijl;

communiceren met uw team, de oplossing

uw wagenpark genereert elke dag een

kan elke stap van uw voertuigbeheer

enorme hoeveelheid potentiele gegevens.

optimaliseren.
Vraagt u zich af of een telematicaoplossing geschikt is voor uw bedrijf?
Dan biedt deze gids hulp. Hierin staan de
antwoorden op uw belangrijkste vragen
over voertuigtelematica: hoe het werkt,
hoe het helpt en wat het voor u kan doen.

uitleg van
belangrijkste
termen
Net als iedere andere specialisatie heeft telematica een eigen terminologie. Dit
kan voor nieuwkomers wat verwarrend zijn. Voordat we verdergaan, leggen we de
belangrijkste termen uit.
TELEMATICA

GPS-ONTVANGER

De combinatie van hardware en software die een

Het apparaat dat in een voertuig is gemonteerd

object (zoals een auto) met internet verbindt en

en de exacte positie berekent met behulp van het

waarmee het object op afstand kan worden bewaakt.

Global Positioning System (GPS) of een ander

Dit maakt het mogelijk de bijbehorende gegevens

satellietnetwerk. Als de GPS-ontvanger is aangesloten

vast te leggen, zoals afgelegde route, snelheid,

op internet, kan deze de voertuigcoördinaten

acceleratie, etc.

doorsturen naar een centraal systeem. Hierdoor kan
de positie van het voertuig op een kaart worden

FLEET MANAGEMENT

weergegeven en gecontroleerd.

'Fleet' verwijst naar het wagenpark: de auto's,
bestelwagens of vrachtwagens die eigendom

VOERTUIGVOLGSYSTEEM

zijn van uw bedrijf en die door uw chauffeurs

Het apparaat waarmee alle relevante gegevens

worden gebruikt. Fleet management gaat dus over

met betrekking tot het voertuig en de chauffeur

toezicht op de werking en het onderhoud van deze

kunnen worden geregistreerd. De voertuigpositie, de

voertuigen, zodat deze correct worden gebruikt, op

rijsnelheid en de stand van de contactsleutel kunnen

de juiste routes worden gehouden en goed worden

bijvoorbeeld allemaal worden gemeten, vastgelegd en

onderhouden. Bovendien blijven de bijbehorende

centraal worden opgeslagen via dit systeem.

kosten onder controle en wordt voldaan aan alle
relevante wettelijke vereisten.

DRIVER TERMINAL

NAVIGATIE

Het apparaat in de auto dat de communicatie tussen

Het systeem dat in het voertuig is gemonteerd en

uw chauffeur en uw kantoor ondersteunt. Het geeft

de chauffeur de snelste route naar de bestemming

informatie over bijvoorbeeld de snelste route of de

laat zien. De GPS-ontvanger zorgt ervoor dat het

eerstvolgende planning, en kan ook rijadvies en

navigatiesysteem de positie van de chauffeur kent,

-instructies geven. Het apparaat wordt in een houder

zodat het de best beschikbare route kan berekenen

op het dashboard geplaatst.

en voorstellen. Sommige navigatiesystemen kunnen
realtime verkeersinformatie volgen. Als dit het geval
is, kunnen ze advies geven over alternatieve routes
om wegversperringen, files en vertragingen te
vermijden.

TRACKING EN TRACING
De activiteit van het volgen van een voertuig. Tracing
verwijst naar de reproductie van de route die het
voertuig heeft gevolgd. Tracking heeft betrekking op
de locatie van het voertuig zelf, d.w.z. waar is het nu?

VOERTUIGTELEMATICA
IN ACTIE
Nu u de belangrijkste termen kent, heeft u waarschijnlijk een basisbegrip ontwikkeld van wat
voertuigtelematica doet. Laten we eens kijken hoe een voertuigtelematica-oplossing u kan
ondersteunen tijdens uw dagelijkse activiteiten.
POSITIE VAN HET VOERTUIG VOLGEN

TOEZICHT OP RIJSTIJL

Het apparaat in het voertuig geeft de coördinaten

U ziet niet alleen waar uw chauffeurs zich bevinden,

door aan het softwaresysteem in uw kantoor. Dit

maar ook hoe ze rijden. Snelheid, acceleratie,

wordt vervolgens duidelijk weergegeven op een kaart

remsnelheid en andere belangrijke elementen kunnen

op uw scherm, zodat u kunt zien waar uw voertuigen

eenvoudig worden gecontroleerd om te zien of uw

zich bevinden en u hun voortgang kunt volgen.

voertuigen veilig en zuinig worden gebruikt. U kunt
ook controleren of uw chauffeurs uw voertuigen

COMMUNICEREN MET UW TEAM
Als u updates, nieuwe instructies of wijzigingen heeft
voor de planning, kunt u deze berichten rechtstreeks
naar uw chauffeur sturen via de driver terminal. Het
apparaat kan de berichten van uw backoffice op het
scherm weergeven of, in sommige gevallen, hardop
voorlezen. De chauffeur kan met één klik, zonder
te hoeven stoppen of een telefoontje te plegen, uw
nieuwe opdrachten, instructies en updates ontvangen
en naar een nieuwe bestemming navigeren.

gebruiken voor persoonlijke ritten.

KLANTENSERVICE

STRATEGIE EN VERBETERING

Als u een product of dienst levert, helpt een

Het dashboard van een voertuigtelematicasysteem

voertuigtelematica-oplossing u bij het geven van

geeft u inzicht in hoe uw wagenpark wordt gebruikt.

nauwkeuriger verwachte aankomsttijden (ETA's).

Informatie over alle eerdere ritten van uw chauffeurs

Bovendien kan het worden ingesteld om een

is duidelijk beschikbaar voor analyse, waaronder

automatisch bericht met een bijgewerkte verwachte

brandstofverbruik, routes, onderbrekingen en meer.

aankomsttijd naar uw klant te versturen in geval van

Deze rapporten bieden u wat u nodig heeft om

vertraging.

effectiever strategieën te bepalen, te plannen en te
verbeteren.

DE PRESTATIES VAN UW CHAUFFEURS
BIJHOUDEN
De driver terminal kan zodanig worden ingesteld dat

ADMINISTRATIEVE TAKEN
AUTOMATISEREN

de chauffeur advies krijgt over een betere rijstijl of

Een telematicasysteem wordt ook door andere

alternatieve routes om vertragingen te voorkomen.

afdelingen binnen uw bedrijf gebruikt. Als

De terminal kan de chauffeur ook informeren over

bijvoorbeeld de tijd die uw team doorbrengt met

snelheidslimieten en de positie van flitsers.

klanten bepaalt welk bedrag u voor de opdracht
in rekening brengt, kan uw telematicasysteem het

WERKTIJDEN REGISTREREN
Of u nu de werktijden van uw chauffeurs moet
registreren voor salarisdoeleinden of om te voldoen
aan de EU-wetgeving, sommige telematicasystemen
kunnen dit automatisch doen.

proces van het maken en verzenden van facturen
voor u vereenvoudigen. Informatie over begin- en
eindtijden kan van het volgsysteem in uw voertuig
naar uw kantoorsysteem worden gedownload.

DE
VOORDELEN
Voertuigtelematica is niet alleen goed nieuws voor fleet managers. Het is ook geweldig
voor uw chauffeurs, administratieve medewerkers en iedereen die betrokken is bij uw
wagenpark. Hier volgen enkele van de belangrijkste voordelen.

Verhoog uw efficiëntie

Verbeter de veiligheid

Met zoveel relevante, actuele informatie binnen

U heeft het inzicht om onveilig rijgedrag dat uw

handbereik kunt u effectief plannen en snel aanpassen

bedrijfsreputatie kan schaden en uw voertuigen kan

wanneer onverwachte gebeurtenissen uw planning

beschadigen, uit te sluiten.

verstoren.

Verlaag uw kosten
Verhoog uw productiviteit

Door zuiniger te rijden, kunt u uw bedrijfskosten

Met nauwkeurige, realtime verkeersinformatie kunt u

verlagen, terwijl onderhoudsmeldingen u helpen dure

uw chauffeurs de snelste routes laten volgen zodat u

reparaties te voorkomen.

meer opdrachten op uw planning kunt zetten.

Verbeter uw communicatie

Verbeter uw klanttevredenheid

De driver terminal zorgt ervoor dat uw chauffeurs de

Uw klanten zullen blij zijn dat ze op de hoogte worden

boodschap duidelijk en beknopt ontvangen.

gehouden van wijzigingen in de planning zodat ze niet
onnodig hoeven te wachten.

Verminder stress voor
chauffeurs

Vereenvoudig uw administratie

Als de beste route en actuele verkeersinformatie altijd

Van het betalen van uw personeel en het factureren

op hun Driver Terminal staat aangegeven, worden uw

aan klanten tot het naleven van wetgeving,

chauffeurs gemakkelijk naar hun bestemming geleid.

voertuigtelematica kan u en uw chauffeurs veel

Bovendien hoeven ze, dankzij de Driver Terminal,

administratieve rompslomp besparen.

tijdens het rijden geen oproepen van kantoor te
beantwoorden.

