
CONNECT MET ONS

LATEN WE OVER JOU PRATEN 

Wil je weten hoe onze oplossingen met jouw bedrijfssystemen 

geïntegreerd kunnen worden? Heb je al een concreet project  

in gedachten waarvoor je een gedetailleerde offerte wil  

ontvangen? Weet je niet waar je moet starten en heb je nood 

aan een goede brainstorm samen met ons?  

Connect dan met ons. 

We luisteren graag naar jouw verhaal: Wat zijn jouw specifieke 

noden en doelen? Waar loop je vandaag tegenaan? Waarmee 

worstelen je werknemers? Contacteer ons en we maken met 

plezier tijd voor een uitgebreid gesprek of een snelle offerte. 

 

TROEF 01  |  DE JUISTE SPECIALIST VOOR DE JUISTE JOB 

Met +15 jaar ervaring weten we waarover we spreken.  

We houden je op de hoogte van de nieuwste innovatieve  

technologieën die je zullen helpen verder te groeien.  

We anticiperen wat nodig is voor jouw bedrijf om  

concurrentieel een sterke positie te behouden.

TROEF 02  |  EEN COMPACT TEAM VAN PROFESSIONALS

We zijn met een relatief klein team met enorm veel kennis  

en expertise. Dit maakt het mogelijk om moeilijkere  

totaalprojecten en technisch innovatieve oplossingen uit  

te werken voor onze klanten. We werken hiervoor nauw  

samen met onze ervaren leveranciers. 

 

All-Connects nv  
Satenrozen 3 | 2550 Kontich 

PRAAT MET ONS 
03 289 55 35

MAIL ONS 
HELP@all-connects.com

INFORMEER JE VERDER 
www.all-connects.com
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HALLO

Vrachtwagens waarvan de maximaal toegelaten massa,  

inclusief opleggers of aanhangwagens, meer dan 3.5 ton 

bedraagt, zijn verplicht zich te houden aan specifieke regels 

omtrent rij- en rusttijden. 

Om te kunnen bewijzen dat je chauffeurs de regels  

respecteren, moet je bepaalde gegevens kunnen  

voorleggen. Bij een kleine vloot zijn zo’n gegevens  

gemakkelijk te verzamelen, maar bij een grotere vloot wordt 

het lastiger een duidelijk overzicht te bewaren. Bovendien wil 

je de beschikbare rijtijd van je vloot maximaliseren en ervoor  

zorgen dat je voertuigen zo weinig mogelijk ‘downtime’ hebben.   

Daarom ontwikkelden we onze digitale ritmonitor TRUCK.  

Hiermee verzamel je  alle data op een vlotte en snelle  

manier. TRUCK staat je doorheen al je ritten bij, registreert alle  

nodige data en verwerkt ze meteen in een duidelijk overzicht 

op het online LIVE platform.

Ontdek hoe je snel en efficiënt online  

je vrachtwagens, rijtijden en rijgedrag  

kan opvolgen en boek een gratis demo.  

 

Download alvast de app:

TRACKING

Het geïntegreerde Track & Trace systeem zorgt er onder 

andere voor dat je de realtime locatie kan bekijken van al je  

voertuigen. 

Is één van je trucks onderweg naar Duitsland voor een  

levering en wil je graag te weten komen hoeveel kilometer 

hij nog heeft af te leggen tot de eindbestemming? Via het  

platform bekijk je makkelijk de live locatie en controleer je de 

genomen route zowel uitgesteld als in realtime.

TOEGANG TOT HET PLATFORM

Naast locatiegegevens bijhouden aan de hand van 

het geïntegreerde Track & Trace systeem wordt ook 

de vertrektijd, het aantal onafgebroken rijuren en  

de genomen pauze gemeten.

Op het LIVE platform bekijk je per bestuurder de verzamelde 

data: dag- en weekactiviteiten, hoeveel uur er nog gereden 

mag worden, wanneer het tijd is voor een pauze, ...

OPLOSSING
IN DE KIJKER

REGELS EN SANCTIES

Bij chauffeurs die een ganse dag op de baan zijn, durft de 

vermoeidheid al wel eens toe te slaan. Dat kan gevaarlijk zijn, 

want één verkeerde beslissing kan grote gevolgen hebben. 

Daarom zijn de boetes voor het schenden van de regels 

inzake rij- en rusttijden dan ook serieus; met bedragen die 

schommelen tussen €110 en €4.500. 

1GLS259
1GDD756

1XAM396
BESTUURDERSKAART

Aan het begin van de werkdag gebruikt elke chauffeurs zijn 

persoonlijke kaart om zich aan te melden. De unit herkent de 

bestuurder en registreert alle data op het platform. 

Doorheen de dag blijft de kaart in het slot zitten. Zodra 

de kaart verwijderd wordt, volgt er een waarschuwing  

waardoor je snel kan ingrijpen.

LIVE VERKEERSINFO 

Staat één van je voertuigen vast in de drukke ochtend-

spits? Door op de fileknop te drukken, bekijk je de actuele  

verkeersinfo. 

Dankzij de geïntegreerde chat-functie breng je meteen je 

chauffeurs op de hoogte en kan je hen indien nodig een  

alternatieve route voorstellen. Op die manier kan je onnodige 

vertragingen vermijden. 

EENVOUDIG & EFFICIËNT    

   

 Snelle installatie en eenvoudig in gebruik 

 Bekijk de locatie van je voertuigen met 1 druk op  

 de knop via de gratis mobiele app

HET KAN OOK ANDERS!

Omdat elke truck reeds uitgerust is met een standaard 

tachograaf ontwikkelden we een compacte unit die  

aangesloten kan worden op het aanwezige systeem.  

Zo gaat er geen extra ruimte verloren en belemmert de unit 

de chauffeur niet tijdens het rijden.  

Met dit innovatieve systeem gaan we voor 100%  

betrouwbare data. We combineerden drie grote  

functies: tracken, beveiligen en monitoren. Zo krijg je een  

transparant inzicht in hoe je chauffeurs presteren en of ze alle  

afspraken respecteren.

 Driver 1

LIVE TRACKING    

   

 Volg LIVE je vloot op 

 Bereikbaarheid | tracking verzekerd in de meest  

 afgelegen gebieden

BETROUWBARE DATA    

   

 Dankzij persoonlijke kaart overzichtelijke   

 data per chauffeur beschikbaar

1XAM396
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