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Dr i ve xp e rt
Precies wat je nodig hebt

FLEET MANAGEMENT CHECKIN@WORK
SENSORS ANTI-DIEFSTAL TRACK&TRACE
RAPPORTAGE IoT REALTIME MONITOR
AGR-GPS ECO-DRIVE RFID TT1-TT4

HALLO
DRIVEXPERT is een tool voor de analyse van de rij-efficiëntie
voor uw medewerkers, en draagt bij tot verantwoordelijk,
milieuvriendelijk en zuinig rijgedrag.
De score die DriveXpert berekent, reflecteert het DNA van de bestuurder.
Ook maakt de analyse van het rijgedrag het mogelijk om de algemene
onkosten je wagenpark te drukken, de risico’s van ongevallen te beperken
en het milieuvriendelijk imago van je bedrijf kracht bij te zetten,
omdat het rekening houdt met de CO2-uitstoot.

RIJGEDRAG > geen tracking |
geen verbinding met LIVE

ODOMETER > geen tracking |
geen verbinding met LIVE

MODULE
SCORES

MODULE
ODOMETER
RAPPORTEN

Profiel van de bestuurder
identiteit
gemiddelde snelheid
gevarenanalyse
plotse versnelling
draaibeweging
rijduur

melding van
de maintenance alarmen

analyse afgelegde
kilometers

MODULE
PAID

MODULE
VLOOTBEHEER

‘pay as you drive’ rapporten
op basis van rijgewoonten
geofence
uur
risicozone

melding van
de maintenance alarmen

PAID >
verbinding met LIVE

VLOOTBEHEER> geolocalisatie |
rapporten | verbinding met LIVE

IS HET VOOR JOU?
wagenparkbeheerder | HRM verantwoordelijke
verzekeringsmaatschappijen
leasingmaatschappijen

POSITIEVE GEVOLGEN
aanpassing rijgedrag, veiliger op de weg
minder brandstofverbruik
minder CO2-uitstoot, minder slijtage banden
beloningsprogramma bestuurders mogelijk

HOE WERKT DRIVEXPERT?

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

1. Het ingebouwde systeem registreert 20 keer

Zuinig en milieuvriendelijk

per seconde informatie over:

• de kosten rationaliseren

• Gebeurtenissen in het verkeer en gevaren

• de impact op het milieu verkleinen

• Versnelling

• de onderhoudsbeurten en herstellingen

• Vertraging
• Snelheid
2. Verwerking van de gegevens aan boord
en waarschuwingen in real time

FLEXIBELE KEUZE
in SAAS modus (Software As A Service)
autonoom en beveiligd op het internet
gepersonaliseerde applicatie
extra aanvulling bij je LIVE

tot een minimum herleiden
• optimale verzekeringspremies
Veiligheid: Levens redden en kosten drukken
• minder risico’s op ongevallen
• aanmoediging bestuurders om rijgedrag aan het

3. Gegevensoverdracht via GPRS naar het
softwareplatform van DriveXpert, wat allerlei
rapporten en analyses mogelijk maakt

stuur te veranderen & verantwoordelijker te rijden
• profielen van de bestuurders op basis
van objectieve gegevens en metingen
• een milieuvriendelijk imago

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
1. Analytische gegevenstabel die een overzicht
geeft van de profielen van de bestuurders
en inlichtingen verschaft over het voertuig

• de CO2-voetafdruk krimpt
• een sterkere vertrouwensrelatie met de andere
gebruikers en klanten
• respect voor de privacy: geen lokalisatie
van voertuigen

en de bestuurder.
2. Score van elke bestuurder, groep van gebruikers
en het hele park.
3. Algemene kijk op de nuttige informatie

Voor jou als beheerder
• data profiling | clustering
• bewezen rendement op investering
• opvolging maintenance; minder algemene kosten

OPLOSSING
IN DE KIJKER

CONNECT MET ONS
LATEN WE OVER JOU PRATEN
PRAAT MET ONS
03 289 55 35

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.

1 MAIL ONS
HELP@all-connects.com

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.

INFORMEER JE VERDER
www.all-connects.com

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.
TROEF 03 | MADE IN BELGIUM
Als familiebedrijf met sterke roots in Vlaanderen kiezen we
bewust om de software in België te ontwikkelen, afgestemd
op de Belgisch wetgeving per sector. We geloven in een
transparante samenwerking en delen
onze vakkennis ter voordeel van alle partners.
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