
Uw hele vloot onder controle!
De krachtige en kostenefficiënte telematicaoplossing 
waarmee u aan het roer van uw vloot staat

Gebruiksvriendelijke schermen geven een totaalbeeld in één oogopslag. Met real-time tracking heeft u direct inzicht 
in de locatie van uw voertuigen en de actuele rij- en rusttijden van uw chauffeurs. 

Géén omkijken naar uw tachograafdata! Automatisch en veilig wordt tachograafdata opgehaald en bewaard. Samen 
met analysesoftware VDO TIS-Web® bundelt u de krachten en krijgt u inzicht in en controle over tachograafdata en 
chauffeursgegevens en voorkomt u daarmee onnodige boetes.

Bewust ondernemen wordt pas echt zichtbaar met de gedetailleerde Fleet Management System (FMS) grafieken. 
Hierdoor heeft u direct inzicht waar en hoe u kunt besparen.

www.vdonl.nl/proconnect

De informatie van deze brochure bevat alleen algemene beschrijvingen resp. karakteristieken die in een concrete toepassing niet altijd in de beschreven vorm
gelden resp. die door doorontwikkeling van het product kunnen veranderen. Bij deze informatie gaat het alleen om een technische beschrijving van het product.
Het is met name geen kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie. De gewenste karakteristieken zijn alleen bindend als zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen bij de
afsluiting van het contract. Leveringsmogelijkheden en technische wijzigingen voorbehouden.
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Uw partner:

Basis module
• Real-time Track and Trace

• Volledig overzicht van uw voertuigen op één kaart

• Actuele ritinformatie

• Rittenregistratie

• Omschrijf zelf locaties 

• Geofencing

• Snelheidsgrafieken

Op afstand tachograafdata downloaden en archiveren
• Automatisch uitlezen en veilig archiveren van chauffeurs- en massabestanden

• Overzicht van succesvolle downloads

• Zelf in te stellen downloadfrequenties

• Mogelijkheid om handmatig downloads te initiëren

Fleet Management System (FMS)
• Overzichtelijke dashboards per vloot, voertuig, chauffeur of groep

• Gedetailleerde overzichten en rapportages

• Brandstofverbruik 

• Inzichtelijke parameters voor bewust ondernemen

Alle modules op een rij
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Bewust ondernemen

• Versterkt uw concurrerende positie

• Inzicht in brandstofverbruik en CO2 uitstoot

• Stimuleer Het Nieuwe Rijden

Rapporten 

• Meest voorkomende rapporten beschikbaar

• Rapporten in .CSV of .PDF formaat

• Zelf in te stellen email schema per rapport

Tachograaf data 

• Veilig uitlezen van uw voertuig- en chauffeursbestanden, 10 jaar veilig voor u bewaard 

• Zelf in te stellen download frequentie

• Automatische upload van uw data naar TIS-Web®

Track and trace

• Real time overzicht van uw gehele wagenpark

• Actuele snelheden en rit informatie

• Gedetailleerd inzicht in huidige ritten

Functionaliteiten • uw hele vloot onder controle

Uw planning inzichtelijk gemaakt

• Actuele overzicht van resterende rij- en rusttijden van chauffeurs

• Efficiënter plannen op basis van resterende rijtijd en voertuiglocatie

Geofencing

• Verbetert efficiëntie door middel van just-in-time plannen

• Notificaties mogelijk via email en sms 

• Mobiliseer tijdig uw personeel

Rittenregistratie

• Detail overzicht van alle gereden ritten

• Inzicht in de bezochte locaties 

• 10 jaar veilig voor u bewaard

Actief

Stationair

Inactief
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