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FLEETBOARD,
UW PARTNER VOOR
INDIVIDUELE 
TELEMATICA OPLOSSINGEN
VERBETER UW
PERFORMANCE

MAAK UW BEDRIJFSPROCESSEN 
RENDABELER EN VEILIGER
Wilt u uw concurrentiekracht vergroten en uw trans
portbedrijf nog beter in de markt zetten? Zoekt u een 
partner voor telematicaondersteunde oplossingen om 
uw onderneming effi  ciënter, veiliger en vooral ren-
dabeler in te richten? Vindt u individuele oplossingen, 
persoonlijk advies, kennis op topniveau en uitgebreide 
ervaring in de branche belangrijk? 

DAN IS FLEETBOARD 
PRECIES WAT U ZOEKT
Als pionier in de telematica van het eerste uur overtui
gen wij onze klanten elke keer weer met betrouwbare, 
individueel samengestelde telematica oplossingen voor 
voertuigen van alle merken. En als 100% dochter
onderneming van Daimler kennen we de transport en 
logistiekbranche als geen ander. Onze modulaire dien
sten en complete oplossingen uit één hand helpen u 
bovendien eff ectief kosten te besparen en uw logistieke 
processen te managen – voor trucks en bussen van alle 
merken.

Fleetboard is onderscheiden met de 
Image Award 2015 en bekroond met 
de European Transport Award for 
Sustainability 2014.

U BENT IN GOEDE HANDEN:



GEÏNTEGREERDE 
LOGISTIEKE PROCESSEN
MEER ZIEN
MEER WETEN
EN MEER KUNNEN

De intelligente integratie en transparantie van 
voertuigen, voertuiggegevens, infrastructuur en 
verkeerssystemen en ook van alle data rondom 
chauff eur en lading levert enorme voordelen op voor 
uw transportonderneming. Bovendien kunt u de 
integratie van data in het logistieke systeem direct 
omzetten in een concurrentievoordeel. Voertuigdata 
worden realtime verstuurd en geanalyseerd zodat
 u optimaal kunt reageren op actuele situaties en 
snel de juiste beslissing kunt nemen.

• Optimale voertuigbenutting
• Lager brandstofverbruik
• Grotere beschikbaarheid van voertuigen

Met oplossingen van Fleetboard realiseert u maximale 
effi  ciëntie en minimale bedrijfskosten in het 
chauff eurs-, wagenpark- en transportmanagement.



2 · 3



MINDER KOSTEN  
MEER PRODUCTIVITEIT 
MEER VEILIGHEID

CHAUFFEURSMANAGEMENT
De race naar een hoger rendement wordt op de weg beslist. En hier zitten uw chauffeurs 
aan het stuur. Met Fleetboard Chauffeursmanagement zorgt u voor betere communicatie 
en een zuinigere rijstijl. Zo kunt u het brandstofverbruik tot 15% reduceren. En beter antici
peren bij het rijden betekent ook minder ongevallen en minder boetes.

WAGENPARKMANAGEMENT
Uw voertuigen moeten onderweg zijn. Alleen zo kunt u geld verdienen en uw wagenpark 
rendabel exploiteren. Zorg daarom met Fleetboard Wagenparkmanagement voor een  
hogere beschikbaarheid van voertuigen. Bijvoorbeeld met onderhoudsplanning of een 
exacte ritregistratie. Zo voorkomt u onnodige stilstandtijden of omwegen en vergroot u de 
efficiëntie van uw onderneming.

TRANSPORTMANAGEMENT
Transportmanagement staat of valt met de optimale inzet van voertuigen en chauffeurs. 
Efficiënte transportplanning en afhandeling van opdrachten leidt tot tevreden klanten en 
levert een duurzaam concurrentievoordeel op. Niet in de laatste plaats dragen automatise
ring van logistieke processen en het gebruik van intelligente hardware bij aan het voor
komen van fouten en het verlagen van kosten.

Met het Performance Management-concept zorgen wij 
voor maximale transparantie op alle niveaus. Zo levert 
de integratie van chauffeur, wagenpark en orders waar-
devolle informatie op die u helpt de kosten te reduceren 
en tegelijkertijd de productiviteit en veiligheid te ver-
hogen. Hiervoor leveren wij onze klanten de modernste 
hardware en software en een uitgebreid portfolio aan 
diensten en services.



Via de voertuiginterface krijgt Fleetboard toegang 
tot de elektronica van het voertuig en worden de 
voertuig- en chauffeursgegevens via GSM/GPRS  
verzonden naar de Fleetboard servers.

ZO WERKT  
TELEMATICA:

FLEETBOARD CHAUFFEURSMANAGEMENT

FLEETBOARD 
SERVER
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FLEETBOARD
CHAUFFEURSMANAGEMENT
LAAT UW CHAUFFEURS 
KOSTEN BESPAREN
 

Uw chauff eurs zijn niet alleen verantwoordelijk voor 
probleemloos vervoer van A naar B, maar ze spelen 
ook een cruciale rol bij uw inspanningen om de 
transportprocessen blijvend te verbeteren. Chauff eurs 
kunnen het rendement van uw onderneming positief 
beïnvloeden. 

•  Brandstofbesparende rijstijl
•  Communicatie met de planning
•  Naleving van wettelijke voorschriften

Met Fleetboard Chauff eursmanagement maakt u van 
uw chauff eurs een bijzonder waardevolle pijler die u 
helpt kosten te besparen, de productiviteit te 
verhogen en de veiligheid te verbeteren.
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EFFECTIEVE  
KOSTENBESPARING

LAGERE KOSTEN: TOT 15%  
MINDER VERBRUIK
Door anticiperend rijgedrag kan elke chauffeur slijtage 
reduceren en het brandstofverbruik aanzienlijk terug
dringen, en wel tot 15%. Met Fleetboard Inzetanalyse 
kunt u direct zien welk effect de rijstijl heeft op het 
brandstofverbruik. En het rapportcijfer van Fleetboard 
voor de rijstijl van de chauffeur is een eerlijke en objec
tieve beoordeling die kan worden gebruikt als basis 
voor een bonussysteem voor chauffeurs.

MEER ZEKERHEID: EXACTE 
ADMINISTRATIE EN KLEINERE KANS  
OP ONGEVALLEN
Fleetboard helpt u te voldoen aan wettelijke archive
ringsplichten. Bijvoorbeeld door het op afstand downloa
den van het massageheugen en de DTCO-chauffeurskaart. 
Zo wordt het aanzienlijk eenvoudiger om te voldoen aan 
de wettelijk verplichte documentatie van rij en rusttijden. 
Maar zekerheid betekent ook proceszekerheid doordat 
opdrachten automatisch worden afgehandeld en een klei
nere kans op ongevallen door het anticiperende rijgedrag.

MEER PRODUCTIVITEIT:  
UITSTEKENDE NAVIGATIE EN 
VEREENVOUDIGDE PROCESSEN
Elke omweg en elke overbodige stap in het proces kost 
tijd en geld. Fleetboard biedt daarom uitstekende truck
navigatie als basis voor een efficiënte afhandeling van 
opdrachten. Daarnaast wordt het werk van de chauf
feurs ook ondersteund door vooraf ingestelde work
flows, bijvoorbeeld door automatische terugmelding van 
de chauffeur aan de planning.

MOTIVATIE PER MOBIELE TELEFOON: 
FLEETBOARD DRIVER.APP
Uw chauffeurs krijgen direct feedback over een zuinige 
rijstijl, de rij- en rusttijden worden weergegeven en ze 
krijgen handige tips over fitness en gezondheid. De 
app is gratis te downloaden in de Google Play Store.

ZUINIG RIJDEN EN WINNEN: IN DE 
FLEETBOARD DRIVERS’ LEAGUE
Een extra motivatie voor uw chauffeurs is de Fleetboard 
Drivers’ League. Hier nemen elk jaar duizenden chauf
feurs uit verschillende internationale landen het tegen 
elkaar op. Wie in een bepaalde periode het zuinigst rijdt, 
kan aantrekkelijke prijzen winnen. Bijkomend voordeel 
is natuurlijk dat zuinig rijden tijdens de wedstrijd direct 
van invloed is op het verbruik en tot lagere kosten leidt.

Meld uw bedrijf en chauffeurs aan op 
 driversleague.com

FLEETBOARD CHAUFFEURSMANAGEMENT



FLEETBOARD 
WAGENPARKMANAGEMENT
HET GELD LIGT OP
STRAAT – EN NIET IN 
DE WERKPLAATS

 

Met Fleetboard Wagenparkmanagement krijgt u 
objectieve, vergelijkbare data uit alle voertuigen in uw 
wagenpark. Daarnaast worden alle gegevens van de 
truck en oplegger aan elkaar gekoppeld:

• Wat is het brandstof-, olie- en koelvloeistofpeil 
van de voertuigen? 

• Hoeveel kilometer kan het voertuig nog rijden 
tot de volgende geplande onderhoudsbeurt?

• Wat zeggen de gegevens over de status van de 
technische componenten?

• Waar bevinden de opleggers zich?
• Is mijn oplegger aangekoppeld?

Hiermee kunt u de onderhoudsintervallen 
optimaal plannen en de beschikbaarheid van uw 
voertuigen vergroten.
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LAGERE KOSTEN: VOERTUIGEN IN OPTIMALE TOESTAND
Naast het brandstofverbruik is ook de slijtage van uw voertuigen een aanzienlijke kosten
factor. Via de Fleetboard dienst krijgt u alle data over uw MercedesBenz voertuigen die van 
belang zijn voor de onderhoudsplanning. U kunt de onderhoudshistorie bekijken en krijgt 
actuele informatie over bandenspanning, remslijtage, olie- en koelwaterpeil. Dankzij Fleet
board hebt u altijd overzicht over de toestand van uw voertuigen, kunt u snel reageren en 
zo slijtage en reparatiekosten in de hand houden.

MEER PRODUCTIVITEIT: DANKZIJ BETERE BESCHIKBAARHEID
Zorg ervoor dat uw voertuigen zich alleen in de werkplaats bevinden als u dat ook gepland 
hebt. Met Fleetboard Wagenparkmanagement beschikt u over alle relevante data uit alle 
MercedesBenz voertuigen zodat u onderhoudsintervallen kunt bundelen en proactief kunt 
sturen.

MEER VEILIGHEID: ZICHT OP ALLE VOERTUIGEN
Als het om de veiligheid van voertuigen, chauffeurs en lading gaat, moet u niets aan het 
toeval overlaten. Met Fleetboard Wagenparkmanagement weet u altijd waar uw voertuigen 
zijn. Zo wordt u automatisch gewaarschuwd als een truck het gebied ongepland verlaat en 
kunt u ook bij diefstal snel reageren. Bovendien worden dankzij Fleetboard de wettelijke 
controles automatisch aangehouden en ook dat komt de veiligheid bij alle voertuigen van 
uw wagenpark ten goede.

MEER TRANSPARANTIE
Alle beschikbare informatie  verleden en heden  op trucks en opleggers is bij elkaar  
gebracht en kan te allen tijde worden opgevraagd in de Fleetboard Cockpit. U profiteert niet 
alleen van onze twee individuele services die op uw behoeften zijn afgestemd, maar ook 
van de kracht van onze samenwerkingspartners. Dit geeft u een betere basis voor uw  
wagenparkplanning.

GROTERE 
BESCHIKBAARHEID
VAN VOERTUIGEN
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UW VOORDELEN 

EXCLUSIEF VOOR  
MERCEDES-BENZ TRUCKS:   
DRIVING LOGISTICS FORWARD

FLEETBOARD WAGENPARKMANAGEMENT

MERCEDES-BENZ UPTIME
MercedesBenz Uptime helpt u beter te 
anticiperen wanneer uw MercedesBenz 
truck inzetbaar is en wanneer onder
houdswerkzaamheden nodig zijn.  
Een volledig geauto matiseerde telediag
nosefunctie controleert continu de 
status van de voertuigsystemen en 
waarschuwt bij kritische situaties, 
evenals bij benodigd onderhoud en 
reparatie. Hiermee kunt u storingen en 
uitval verminderen en gepland onder
houd efficiënt bundelen.

•  Betere beschikbaarheid van voertuigen 
door efficiënte onderhoudsplanning 

•  Alle relevante bedrijfsgegevens uit de 
voertuigen 

•  Zicht op het wagenpark door 
nauwkeurige lokalisering 

•  Extra services via Fleetboard in uw 
MercedesBenz trucks



Het beste wat uw wagenpark kan overkomen, is dat 
de voertuigen optimaal worden benut. Want uw 
voertuigen moeten onderweg zijn en niet stilstaan. 
Fleetboard Transportmanagement helpt u bij:

• Optimale transportplanning
• Optimale opdrachtafhandeling

Door automatisering van logistieke processen en 
dynamische workfl ows kunt u de effi  ciëntie van 
uw kernactiviteiten aanzienlijk vergroten. En een 
soepele afwikkeling van het transport zorgt ook voor 
tevreden klanten.

FLEETBOARD
TRANSPORTMANAGEMENT
OPTIMALE BENUTTING
VOOR OPTIMAAL RESULTAAT
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OPTIMALE 
BENUTTING

LAGERE KOSTEN: DOOR 
GEDEFINIEERDE WORKFLOWS
Met geautomatiseerde standaard-workflows wordt 
plannen eenvoudiger en kunt u terugkerende proces
sen veilig aansturen, bewaken en zo kostbare fouten 
voorkomen. Dit betreft bijvoorbeeld de planning van 
routes en opdrachten, invoer van wachttijden, uitwisse
len van vrije tekstberichten en meer workflows ter on
dersteuning van veelvoorkomende transporttaken. 

Graag stellen onze Fleetboard consultants samen met u 
een flexibel overzicht op van individuele en branche-
specifieke procedures. Zo hebben we bijvoorbeeld al 
individuele workflows opgesteld voor de levensmidde
lendetailhandel, toeleveranciers in de bouw, vervoer 
van gevaarlijke stoffen en afvaltransport.

MEER PRODUCTIVITEIT:  
MET DE DISPOPILOT.GUIDE
De DispoPilot.guide is uitgerust met de nieuwste navi
gatiesoftware voor trucks. Naast gratis kaartupdates 
krijgt u innovatieve features voor communicatie met 
chauffeurs en effectieve inrichting van diverse logistie
ke processen. Daarnaast is de nieuwe Fleetboard Dis
poPilot.app de ideale oplossing om onderaannemers 
eenvoudig en flexibel te integreren in uw logistieke pro
cessen.

MEER VEILIGHEID: BETERE 
COMMUNICATIE
Eenvoudige en snelle communicatie met de chauffeurs 
via de messaging service zorgt voor veiligere en trans
parantere processen. Zo kunnen bijvoorbeeld geoge
codeerde afleveringsadressen voor de navigatie en po
sitiegegevens voor berekening van de verwachte 
aankomsttijd worden verzonden. 

UW VOORDELEN 
•  Eenvoudige en snelle communicatie  

met de chauffeur 
•  Optimale transportplanning  

met geautomatiseerde  
standaard-workflows 

•  Effectief transportmanagement met de 
DispoPilot.guide 

•  Eenvoudige integratie van onderaan
nemers met de DispoPilot.app 
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BEGELEIDING TOT DE 
INDIVIDUELE OPLOSSING: 
FLEETBOARD CONSULTING
Als u op zoek gaat naar een telematica
oplossing voor uw wagenpark, denkt u 
aan alle bedrijfsprocessen. We geven u 
uitgebreid advies en laten zien hoe de 
Fleetboard diensten worden geïnte
greerd in uw bestaande ITinfrastructuur. 
En we begeleiden u bij de implementatie 
in uw bedrijf.

DRIVING LOGISTICS FORWARD:

FLEETBOARD TRANSPORTMANAGEMENT
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Met onze totaalservice garanderen wij dat uw 
Fleetboard telematica oplossing snel wordt 
geïmplementeerd en dat alle medewerkers er eff ectief 
mee kunnen werken. De Fleetboard hardware en 
software oplossingen en Fleetboard diensten worden 
nauwkeurig aangepast aan de eisen en behoeften 
van uw branche en uw bedrijf.

VOOR U AAN HET WERK
HARD- EN SOFTWARE 
OPLOSSINGEN EN 
EXPERTISE
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Fleetboard Cockpit
Alle informatie in één oogopslag: 
met Fleetboard Cockpit kunt u 
alle verkregen chauff eurs-, 
wagenpark en transportgegevens 
sneller en beter analyseren en 
beoordelen.



SUCCES BEGINT MET
HET JUISTE ADVIES

INDIVIDUELE SERVICES
• Individuele analyse en advies door adviseurs  

en consultants 
• Branche- en bedrijfsspecifiek aanbod van software 

en hardware 
• Integratie in eigen software mogelijk via  

WebServices 

AFTER SALES
• Mercedes-Benz servicenetwerk voor nabestelling, 

vervanging of inbouw van de Fleetboard hardware 
• 150 deskundige, gecertificeerde Fleetboard  

premiumpartners in heel Europa 
• Gebruik van Fleetboard functionaliteit voor  

proactief onderhoudsmanagement en optimalisatie 
van de servicetijden van de voertuigen

TRAINING EN IMPLEMENTATIE
• Training in het gebruik van het systeem  

na inbouw van de hardware 
• Diverse seminars voor planners, wagenpark-

beheerders en managers 
• Coaching van chauffeurs, bijvoorbeeld bij  

Fleetboard voor de nieuwe Actros

HOTLINE EN SUPPORT
• Gratis technische support in meerdere talen 
• Technische competentie van  

Fleetboard experts 
• Hoge beschikbaarheid en  

snelle reactietijden
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FLEETBOARD CONSULTING
Gecertificeerde Fleetboard experts met grondige 
voertuig-, IT- en proceskennis en diepgaande kennis 
van de branche voeren een gerichte analyse uit op 
basis van uw processen en eisen. We begeleiden u bij 
elke stap: van projectmanagement en live tests in een 
pilot tot de definitieve roll-out. Bij Fleetboard krijgt u 
nooit een standaard oplossing. Elke telematica 
oplossing is individueel afgestemd op uw branche en 
de eisen van uw bedrijf. Is dit de eerste keer dat u 
denkt aan een telematica oplossing of werkt u al met 
telematica en wilt u het potentieel van uw bestaande 
oplossing volledig benutten? Wat uw plannen ook zijn, 
we adviseren u bij elke stap op weg naar uw individuele 
oplossing die is geoptimaliseerd voor uw doelen.

ANALYSE Samen kijken we kritisch 
naar uw interne wagenpark en 
transportprocessen en stellen we 
een concept op voor de weergave 
van uw bedrijfsprocessen met  
Fleetboard

OVERZICHT 
VAN ONS 
ADVISERINGSPROCES:

UITVOERING We stemmen het  
gedefinieerde oplossingsproces ge
detailleerd af en realiseren de eerder 
gedefinieerde processen

PILOTFASE De geïmplementeerde 
oplossing wordt door ons en, nog be
langrijker, door u uitvoerig getest.

ROLL-OUT TRAINING Wij confi
gureren de hardware in de voer
tuigen voor u en trainen u intensief in 
het gebruik van het systeem

BEDRIJF Vanaf nu is Fleetboard  
onderdeel van uw dagelijkse praktijk 
en profiteert u bij elke opdracht  
en elke gereden kilometer van de 
voordelen van uw nieuwe Fleetboard 
telematica oplossing

1

2

3

4

5

FLEETBOARD SERVICES



INDIVIDUEEL VOOR U  
SAMENGESTELD 

FLEETBOARD INZETANALYSE  
EN REPORTS
Fleetboard Inzetanalyse registreert en genereert tech
nische data uit uw voertuigen, bijvoorbeeld snelheden, 
remgebruik en stilstandtijden. Op basis van deze gege
vens wordt het rijgedrag van de chauffeurs vastgesteld. 
Fleetboard Reports leveren een compact overzicht en 
een analyse van deze informatie.
• Tot 15% minder verbruik en CO2uitstoot door een 

brandstofbesparende rijstijl 
• Lagere onderhoudskosten door een  

defensievere rijstijl 
• Minder ongevallen door een anticiperende rijstijl 

FLEETBOARD CHAUFFEURSKAART- EN 
MASSAGEHEUGENDOWNLOAD
De DEKRA-gecertificeerde download stelt alle relevante 
data uit het voertuig ter beschikking. 
• Naleving van wettelijk verplichte documentatie van 

rij en rusttijden 
• Minder tijd kwijt aan downloaden en archiveren van 

de gegevens 

FLEETBOARD TIJDREGISTRATIE
Tijdregistratie geeft een overzicht van de rij en rusttij
den van chauffeurs met begintijd, aantal reeds uitge
voerde kortere rusttijden of langere rijtijden. 
• Efficiëntere inzet van personeel door planning  

van opdrachten op basis van de voorgeschreven 
rij en rusttijden 

FLEETBOARD SERVICE EN UPTIME
Via de diensten Service en Uptime krijgt u belangrijke 
informatie over slijtagedelen en bedrijfsmiddelen van 
uw MercedesBenz voertuigen. Bovendien worden op
geslagen fout codes gedownload en weergegeven. 
• Grotere beschikbaarheid van voertuigen door 

efficiënte onderhoudsplanning 
• Minder slijtage door optimale toestand  

van voertuigen 
• Veiligere voertuigen door een optimale technische 

toestand en naleving van wettelijke inspecties

FLEETBOARD MESSAGING. 
De dienst Messaging biedt communicatie tussen plan
ning en chauffeur inclusief flatrate binnen Europa met 
vrije tekst berichten, ontvangst- en leesbevestiging, ver
zenden van locatie gegevens en berekening van ver
wachte aankomsttijd. 
• Minder fouten door directe communicatie tussen 

chauffeur en planning 

Voor alle eisen - ook voor die van u. U kunt de Fleetboard 
diensten individueel combineren en performance manage-
ment realiseren in uw bedrijf. Wij kijken graag samen met u 
welke diensten optimaal aansluiten bij uw behoeften.
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FLEETBOARD LOGISTICS
Met de dienst Logistics krijgt u vooraf gedefinieerde of 
individuele workflows voor de ondersteuning van veel
voorkomende transporttaken. Bijvoorbeeld voor de 
planning van routes of opdrachten of voor de afhande
ling van opdrachten met ondersteuning van workflows. 
• Betere benutting van voertuigen door optimale 

transportplanning 
• Efficiëntere inzet van personeel 
• Betrouwbare documentatie door digitalisering van 

de opdracht 
• Eenvoudig en beter transportmanagement 
• Minder fouten door eenvoudigere communicatie 

FLEETBOARD MAPPING EN 
RITREGISTRATIE
Fleetboard Mapping geeft verschillende data van de 
voertuigen weer op een digitale wegenkaart. Het ver
loop van de route wordt daarbij aangegeven als GPS
spoor. Met behulp van de elektronische ritregistratie 
kunt u de rit en stilstandtijden van de voertuigen nauw
keurig volgen. 
• Efficiënt afhandelen van opdrachten door lokalise

ring op basis van geofences 
• Snelle reactie in een noodgeval, bijvoorbeeld bij 

diefstal of het verlaten van een toegewezen gebied 
• Hogere klanttevredenheid 

FLEETBOARD TRAILER DATA
Met Fleetboard Trailer data wordt uiteenlopende infor
matie over de oplegger weergegeven in de Fleetboard 
Cockpit. Voor het gebruik van Trailer data is een aan
vullend contract met een van onze samenwerkings
partners vereist.
• Overzicht van actuele gegevens van trucks en 

trailers, inclusief statusmeldingen
• Ophalen van technische informatie over de staat 

van de trailer
• Informatie over koelsysteem en weergave van 

koelketen
• Locatiegeschiedenis in Fleetboard Mapping

FLEETBOARD TRAILER ID
Met de nieuwste generatie MercedesBenz trucks biedt 
Fleetboard een unieke service op de markt. De truck 
identificeert welke oplegger is gekoppeld.
• Identificatie van opleggers
• Weergave van de actuele koppelingsstatus
• Tracking in Fleetboard Mapping

FLEETBOARD SERVICES



TRUCK DATA CENTER
DE BOORDCOMPUTER
Fleetboard Truck Data Center is het apparaat dat u 
nodig hebt voor het gebruik van de Fleetboard tele
maticaservices. Het apparaat verstuurt de technische 
data voor elk voertuig via een voertuiginterface.

DISPOPILOT.GUIDE  
LOGISTIEK, COMMUNICATIE, NAVIGATIE
De DispoPilot.guide is een mobiele, robuuste tablet 
voor communicatie met de chauff eur. Daarnaast biedt 
de DispoPilot.guide professionele navigatie voor trucks 
en bussen en dekking met kaarten van heel Europa in 
46 landen met gratis kaartupdates. Andere voordelen 
zijn 36 maanden Live Traffi  c en een geïntegreerde 
5-megapixel camera, bijvoorbeeld om schade aan de 
lading vast te leggen. Het apparaat biedt maximale 
trans parantie over de opdracht en de activiteiten van 
de chauff eurs, zorgt voor meer productiviteit en een 
veilige afhandeling van opdrachten.

SPACEMAPPING-APP
SNAP, LADEN EN GAAN! 
Fleetboard SpaceMapping is een app waarmee uw 
chauff eurs op een snelle en gemakkelijke manier de be-
schikbare capaciteit van de oplegger kunnen berekenen. 
Aan de hand van de lengte van de gebruiker en de posi
tie van de lading in de oplegger, berekent de app de 
resterende beschikbare ruimte voor overige lading.

ALTIJD PARAAT:
DE UITRUSTING VOOR
PERFORMANCE MANAGERS
Om u, uw medewerkers en uw chauffeurs onderweg 
optimaal uit te rusten, stellen we u de belangrijkste 
apparatuur ter beschikking. Alle oplossingen zijn 
ideaal op elkaar afgestemd – van de Fleetboard Cock-
pit in de planning tot de smartphone-app – om een 
optimaal verloop en eenvoudige communicatie te 
garanderen in elke processtap.
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Android

Android

Android iOS

DISPOPILOT.APP 
DE APP VOOR ONDERAANNEMERS
De nieuwe Fleetboard DispoPilot.app voor Android
smartphones en tablets is dé oplossing om 
onderaannemers eenvoudig en fl exibel te integreren in 
uw logistieke processen. 

DRIVER.APP 
MOTIVATIE VOOR CHAUFFEURS
De app voor Androidsmartphones en tablets biedt 
waardevolle informatie voor de chauff eur, zoals rij- en 
rusttijden inclusief herinneringsfunctie of belangrijke 
gegevens over het voertuig. Bovendien krijgt de chauf
feur directe feedback voor een zuinig rijgedrag.

FLEET.APP 
DE COCKPIT OP DE SMARTPHONE
Met de Litevarianten van de services Wagenparkma
nagement, Transportmanagement, Timemanagment 
en Mapping kunt u altijd en overal uw routes optimali
seren en contact leggen met uw voertuigen en chauf
feurs.



FLEETBOARD STORE 
DE BESTE APPS  
VOOR TRUCKS 

De Fleetboard Store is de nieuwe marktplaats  
voor apps die de prestaties van uw truckvloot nog 
verder verhogen:

• Een open platform voor innovatieve oplossingen  
van Fleetboard, Daimler en gerenommeerde 
industriële partners

• Een uitgebreid aanbod van apps voor  
uiteenlopende klantbehoeften

• Betere en intelligentere connectiviteit met apps  
die ook voertuiggegevens in realtime gebruiken
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GROTERE KEUZE
Verschillende oplossingen om aan uiteen
lopende klantbehoeften te voldoen
APPS BY EXPERTS
Gebundelde branchekennis door 
Fleetboard, Daimler en gerenommeerde 
partners
UIT ÉÉN HAND
Een breed scala aan oplossingen op één 
platform

* Leverbaar in voertuigen met geschikt elektrisch voertuigsysteem of standaard FMSinterface.

MERKOVERKOEPELEND
De apps kunnen worden toegepast voor 
alle merken*
MINDER HARDWARE
Meer voordelen met minder hardware 
door één apparaat in het voertuig te 
gebruiken
EENVOUDIGE ADMINISTRATIE
Handig beheer van de voertuigen vanuit 
het hoofdkantoor en online
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DE CONCURRENTIE
VOOR DANKZIJ
INTELLIGENTERE
CONNECTIVITEIT

appyourtruck.com voor meer informatie

VAN APP NAAR VOERTUIG - 
HOE HET WERKT
De nieuwe Fleetboard Developer Portal biedt geïnteres
seerde partners en onafhankelijke ontwikkelaars 
alle benodigde informatie over de ontwikkeling, distri-
butie en verkoop van apps. Diverse technische 
documentatie, een Software Development Kit en uitleg 
van de indieningsprocedure helpen om de apps een
voudig in de Fleetboard Store te integreren.

Fleetboard klanten kunnen apps uit de Fleetboard Store 
installeren op individuele voertuigen of op alle voer
tuigen in het wagenpark. Vervolgens zijn de apps be
schikbaar voor de chauff eurs op de DispoPilot.guides 
die in de voertuigen zijn gemonteerd. 

De geïnstalleerde apps maken niet alleen het werk 
van de chauff eurs lichter, maar verhogen ook de 
effi  ciëntie van het hele wagenpark dankzij intelligente 
connectiviteit.

FLEETBOARD 
PARTNER

FLEETBOARD
DEVELOPER PORTAL

D

FLEETBOARD 
STORE

DISPOPILOT.GUIDE

FLEETBOARD STORE



FLEETBOARD MANAGER APP 
BESPARINGSPOTENTIEEL
VOOR UW MERCEDES-BENZ
ACTROS DIRECT OP UW
SMARTPHONE

CO 2

VERBRUIK 
Overzicht van 
het brandstofverbruik

CO2

Indicatie van de 
CO2emissie van uw 
voertuigen
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*  MercedesBenz Uptime Lite; alleen voor bepaalde slijtdelen en 
bedieningshulpmiddelen. De app geeft niet alle gegevens weer 
die beschikbaar zijn in het voertuig. Dit kan tot afwijkingen leiden.

VOERTUIGPOSITIE
Transparantie met betrekking 
tot de positie van uw voertuigen 
gedurende de dag

OPTIMALISERING
Indicatie van hoe het brandstof
verbruik kan worden geoptimaliseerd

ONDERHOUDSMAATREGELEN*
Informatie over de voertuigstatus 
en onderhoudsgegevens

KILOMETRAGE
Wekelijks overzicht van de 
performance van uw voertuigen

VOERTUIGPOSITIE
Transparantie met betrekking 
tot de positie van uw voertuigen 
gedurende de dag

ONDERHOUDSMAATREGELEN*
Informatie over de voertuigstatus 
en onderhoudsgegevens



Connectiviteit in het 
kort – gemakkelijk en snel

• Wagenparkinformatie direct op 
uw smartphone

• Transparatie over mogelijk
heden tot optimalisering van 
uw wagenpark

• Chauff eursmanagement
• Wagenparkmanagement
• Transportmanagement

Gratis Bovenop maandelijks 
servicetarief

Uitgebreide services voor 
lagere bedrijfskosten en 
optimaal gebruik van alle 
connected voertuigen

FLEETBOARD 
MANAGER

FLEETBOARD 
SERVICES 

Met het Fleetboard Truck Data Center 
krijgt u met één klik toegang tot nuttige 
informatie. Pas de connectiviteitsservice 
van Fleetboard aan uw individuele 
behoeften aan.



FLEETBOARD MANAGER
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ONDERNEMINGEN UIT VERSCHILLENDE 
BEDRIJFSTAKKEN EN MET EEN UITEENLOPENDE 
OMVANG VERTROUWEN OP ONS. GETUIGE DE 
ZICHTBARE SUCCESSEN.

Daimler Fleetboard GmbH is Europese marktleider op het gebied 
van telematicagestuurde internetdiensten voor trucks en bussen. 
De modulaire services van Fleetboard ondersteunen transport
ondernemingen binnen het internationaal, distributie- en bouw
transport om ritten optimaal af te wikkelen en de bedrijfskosten 
van hun wagenpark te reduceren. De inbouw van de hardware 
vindt in bedrijfswagens van Mercedes-Benz af fabriek plaats,  
in de nieuwe Actros is deze standaard aanwezig. Andere merken 
kunnen achteraf met het telematicasysteem worden uitgerust.  
Van het uitgebreide verkoop- en servicenetwerk profiteren alle 
voertuigen. De 100% Daimler dochter uit Stuttgart werd meer
maals onderscheiden en is een DEKRA-gekeurd en -gecertificeerd 
bedrijf conform DIN EN ISO 9001:2008.

Daimler Fleetboard GmbH, 70546 Stuttgart 12/0316 Gedrukt in Duitsland.

 
FLEETBOARD SUPPORT – 
SERVICETIJDEN EN INFORMATIE
De servicetijden van onze technische support en landspecifieke 
informatie vindt u online op www.fleetboard.com/support of per 
telefoon: +31 (0)20 7219232.


