Fleet
management
in zakformaat
TomTom WEBFLEET® Mobile
Beheer onderweg
Met TomTom WEBFLEET® Mobile houdt u uw bedrijf onderweg in beweging.
U kunt overal en altijd de werkzaamheden in het veld in de gaten houden
en beheren. Op die manier houdt u de vinger aan de pols van lopende
werkzaamheden terwijl u tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden aanboort.

Lever een betere service
Als een klant u belt met een vraag, kunt u de benodigde informatie binnen
seconden bekijken. Dankzij WEBFLEET® Mobile beschikt u over alles wat u nodig
hebt om een fantastische service te leveren als u niet aan uw bureau zit, gewoon
via uw mobiele telefoon of tablet.

Houd de touwtjes in handen
Als u in uw bedrijf de touwtjes in handen wilt houden, moet u op de hoogte blijven
van wat er gaande is. Met WEBFLEET® Mobile kunt u een automatische melding
ontvangen bij statuswijzigingen in uw wagenpark zodra deze zich voordoen.

Verhoog uw efficiency
Met WEBFLEET® Mobile ziet u in één oogopslag waar uw voertuigen zijn en welke
voertuigen beschikbaar zijn, zodat u een nieuwe order altijd kunt toewijzen aan de
meest geschikte bestuurder, rekening houdend met de actuele verkeerssituatie.

Imponeer uw klanten
Met WEBFLEET® Mobile hebt u direct toegang tot gegevens over bestuurders en
voertuigen onderweg, zodat u uw klanten altijd nauwkeurige informatie kunt
geven over de status van lopende orders. Zo kunt u klanten vertellen waar uw
bestuurders zich op dit moment bevinden, en wat hun bestemming en de verwachte
aankomsttijd op de bestemming is. U weet meteen wanneer een order te laat is,
zodat u direct maatregelen kunt nemen voordat u een telefoontje van de klant
krijgt. En mocht een klant op het laatste moment nog met een verzoek komen, dan
kunt u dit gewoon onderweg afhandelen, net zo gemakkelijk als op kantoor.

Gebruiksvriendelijk
Gemakkelijker kan het niet. De meeste gegevens zijn met één aanraking beschikbaar
en u kunt opdrachten uitvoeren met de tik- of veegbewegingen die u ook voor
andere smartphone- en tablet-apps gebruikt.

Overzicht van functies
Voertuigen
• Controleer de locatie en status van individuele voertuigen en groepen voertuigen.
• Zie wat de bestemming en verwachte aankomsttijd op de bestemming is.
Verkeer
• Plan om de files heen met HD Traffic op de TomTom-kaart op uw smartphone.
Ritten
• Bekijk de ritgegevens, geordend op datum, voor één voertuig of voor het volledige wagenpark.
• Geef de route van de voertuigen weer op de kaart.
• Controleer de begin- en eindpunten, de duur van de rit en de afgelegde afstand.
Orders
• Verzend orders rechtstreeks via uw telefoon of tablet.
• Bekijk de actieve order op basis van een geselecteerd voertuig.
• Geef de locatie weer van het voertuig dat de order uitvoert, met inbegrip van de verwachte
aankomsttijd.
Berichten
• Bekijk order-, tekst- en statusberichten in een duidelijk overzicht, zodat u altijd op de hoogte bent.
• Stuur tekstberichten rechtstreeks naar het TomTom-navigatiesysteem van de chauffeur.
Meldingen
• Krijg direct een waarschuwing wanneer een voertuig zich binnen of buiten een aangewezen geozone
bevindt.
• Automatische meldingen als de status van een order verandert.
Beschikbare talen
• Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans.
Geschikt voor tablets
• Beheer uw wagenpark via uw iPad- of Android-tablet.

Beschikbaar met TomTom WORKsmart™

Gebruik de app nu
U vindt de app in de App Store of Android Market door te zoeken naar WEBFLEET® Mobile of met het
trefwoord TTWFM.
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Met de TomTom WORKsmart™-oplossingen voor fleet management kunt u eenvoudig elk aspect van uw
mobiele onderneming beheren. TomTom WEBFLEET® is een veilige onlinetoepassing waarmee u 24 uur per
dag uw wagenpark via internet kunt beheren. TomTom WEBFLEET® Mobile kan alleen worden gebruikt
door klanten met een volledig abonnement op WEBFLEET®. Nadat u de app hebt gedownload, kunt u zich
met de gebruikersnaam en het wachtwoord aanmelden die u ook voor uw hoofdaccount gebruikt.

