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WORKsmart™-
wagenparkbeheer-
oplossingen  Met de 

WORKsmart™-oplossingen van TomTom 

is het gebruik van informatie en het 

beheer van een mobiel bedrijf nog nooit 

zo gemakkelijk geweest. 

Elke oplossing is gebouwd volgens onze 

kernwaarden: innovatie, gebruiksgemak, 

geschiktheid voor het desbetreffende 

doel en optimale gebruikerservaring. 

Vanaf de eerste dag haalt u met een 

WORKsmart™-oplossing het meeste 

rendement uit uw voertuigen en 

chauffeurs. U krijgt de informatie die u 

nodig hebt om alle werkzaamheden te 

analyseren, sneller beslissingen op basis 

van die informatie te nemen en nieuwe 

mogelijkheden aan te boren.

Als gevolg daarvan wordt u alerter,  

kunt u beter de strijd aan met 

de concurrentie en worden uw 

bedrijfsresultaten gunstiger.

Voor de WORKsmart™-oplossingen 

is gebruikgemaakt van verschillende 

combinaties bekroonde hardware en 

software waardoor u de gewenste 

bedrijfsresultaten kunt behalen. U hoeft 

geen ingewikkelde installatieprocedure 

te doorlopen. Elke oplossing spreekt 

voor zich en kan direct na te zijn 

uitgepakt, worden gebruikt. En omdat 

het van TomTom is, weet u zeker dat u 

een kwalitatief uitstekend product in 

handen hebt dat wordt gesteund door 

een voortreffelijke service en support.

Als u weet wat u nodig hebt, kunnen 

onze partners u advies geven over de 

combinatie van producten die precies  

bij uw wensen en uw bedrijf passen.

WORKsmart™ -oplossingen

Let’s drive  Het werk 

verandert steeds. Als u een mobiel 

bedrijf hebt, zult u zich steeds 

moeten aanpassen. Stilstand is 

achteruitgang.

TomTom geeft andere bedrijven 

de vrijheid om zich te verplaatsen. 

Onze technologie voorziet personen 

van de informatie en veiligheid om 

zich door het drukke verkeer te 

verplaatsen. En geeft bedrijven de 

kennis en het inzicht die zij nodig 

hebben om hun klanten altijd 

punctueel van dienst te kunnen zijn.

Zoals u van een navigatiespecialist 

mag verwachten, weten wij precies 

waar we naartoe willen.

 

Wat betreft onze zakelijke klanten, 

is onze visie simpel. Wij willen de 

obstakels en barrières wegnemen 

die uw dagelijkse activiteiten en 

groei in de weg staan. Wij willen de 

stuwende kracht achter uw bedrijf 

zijn, en het bedrijf zijn waaraan u 

uw navigatieproblemen met een 

gerust hart kunt toevertrouwen.

De sleutel tot succes  

Om als mobiel bedrijf te kunnen slagen 

moet u onder alle omstandigheden 

mobiel zijn. Alleen dan kunt u het 

potentieel van uw mobiele personeel en 

bedrijfsvoertuigen volledig benutten. 

Hoe houdt u uw bedrijf in beweging? 

Dan weet u exact op elk moment van de 

dag wat er gebeurt wanneer iedereen 

onderweg is. Hoe nauwkeuriger de 

informatie en hoe sneller u over die 

informatie kunt beschikken, hoe sneller 

u kunt reageren.

  

TomTom begrijpt dit beter dan wie ook. 

Wij hebben miljoenen geïnvesteerd 

in het ontwikkelen van technologie 

waarmee de informatie kan worden 

aangeleverd die u nodig hebt en 

wanneer u die nodig hebt. Informatie 

die een directe impact op uw bedrijf 

heeft, waardoor u een betere service 

kunt bieden, uw productiviteit kunt 

verhogen, meer winst kunt maken en 

altijd voor uw klanten klaar kunt staan, 

en die uw medewerkers veilig door het 

drukke verkeer loodst.

Een mobiel bedrijf is 

volledig afhankelijk van 

informatie. TomTom 

heeft het antwoord.
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Rijd met de beste 
kaarten  De uitzonderlijke 

navigatiekwaliteit van TomTom Pro 

is grotendeels te danken aan de 

ongeëvenaarde kwaliteit van de 

kaarten.  

TomTom levert gedetailleerde digitale 

kaarten van meer dan 90 landen. Elk 

nieuw TomTom PRO-navigatiesysteem 

wordt geleverd met de meest recente 

versie van een kaart volgens onze 

garantie voor de nieuwste kaarten. 

Onze kaarten worden elke dag 

bijgewerkt met correcties van TomTom 

Map Share™. Deze correcties worden 

door de vele klanten van TomTom 

via hun TomTom-navigatiesysteem 

aangeleverd.  Nadat de correcties 

zijn gecontroleerd, kunnen die 

gratis via MyTomTom, onze online 

gebruikerscommunity, worden 

gedownload. 

Ongeveer 15% van de wegen verandert 

elk jaar en daarom geven wij in de 

meeste landen vier keer per jaar nieuwe 

kaarten uit. Via de Map Purchase 

Service kunt u uw TomTom PRO-

navigatiesystemen tegen een fractie van 

de prijs van een nieuwe kaart met de 

nieuwste kaarten bijwerken. Iedereen 

kan dus altijd over de allernieuwste 

kaart beschikken.

Snelle en 
intelligente routes   

Wij kennen de wegen en het verkeer. 

En wij gebruiken onze uitgebreide 

kennis en ervaring voor de ontwikkeling 

van TomTom IQ Routes®, de 

navigatietechnologie die het hart van 

elk TomTom-navigatiesysteem vormt. 

Deze technologie maakt gebruik van 

een database met realistische rijtijden 

om op dat moment de snelste route 

naar uw bestemming te berekenen. 

TomTom PRO 7100 TRUCK adviseert 

ook speciale routes met behulp van 

routealgoritmen en kaartgegevens 

voor zwaar transport. Uw chauffeurs 

zullen uw klanten steeds weer verbazen 

omdat zij altijd rond de afgesproken tijd 

arriveren en dus vrijwel geen tijd  

en brandstof verspillen.

De voordelen van 
een WORKsmart™-
oplossing  Met een TomTom 

PRO kunt u optimaal gebruikmaken van 

een WORKsmart™-oplossing, omdat 

u direct toegang hebt tot belangrijke 

informatie over uw voertuigen die zich 

overal bevinden.

Wagenparkbeheerders kunnen 

op kantoor de realtime informatie 

gebruiken die via de PRO-

navigatiesystemen van de chauffeurs 

wordt aangeleverd, zoals het volgen van 

de bedrijfsvoertuigen, het lokaliseren 

van de chauffeur die zich het dichtst 

bij de plek van een nieuwe opdracht 

bevindt, het verzamelen van informatie 

over de gewerkte uren, de rijstijl van de 

chauffeurs, enzovoort. De chauffeurs 

ontvangen onderweg instructies voor 

een nieuwe werkopdracht en andere 

informatie als tekstberichten die op het 

scherm van een PRO-navigatiesysteem 

worden weergegeven.

Professionele navigatie

Werken zonder 
obstakels

•  Betrouwbare en 
nauwkeurige kaarten

•  De snelste en beste routes

•  Realistische ETA’s

•  Minder uitval

•  Speciale aanwijzingen voor 
zwaar vrachtverkeer

Het juiste 
gereedschap   

Als werkgever valt of staat 

uw naam met de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en efficiëntie 

van het werk dat anderen voor u 

uitvoeren. Het is dus van cruciaal 

belang dat u uw werknemers de 

middelen geeft die zij nodig  

hebben om het werk zo goed 

mogelijk te doen. 

Als uw werknemers veel op de 

weg zitten, is een professioneel 

navigatiesysteem van TomTom het 

beste gereedschap dat u hen kunt 

geven. Met zo’n navigatiesysteem 

kunnen zij files vermijden en zoveel 

mogelijk op tijd bij uw klanten zijn, 

waarmee problemen met klanten 

worden voorkomen en uw bedrijf 

op dat vlak geen financiële schade 

lijdt. Files. Ingewikkelde kruisingen 

Onverwachte omleidingen Met een 

TomTom PRO-navigatiesysteem 

aan boord vinden chauffeurs ook 

gemakkelijk hun weg in onbekende 

regio’s en kunnen zij direct op 

veranderende omstandigheden 

reageren.

TomTom PRO-serie  

De TomTom PRO-navigatiesystemen 

kunnen tegen een stootje en gaan heel 

lang mee. Het gebruik van elk PRO-

navigatiesysteem wijst zich vanzelf.  

De navigatie naar de eindbestemming 

is zeer nauwkeurig, de ETA is realistisch 

en er kan met het kantoor worden 

gecommuniceerd. Uw chauffeurs 

vinden dus heel gemakkelijk en veilig 

hun weg door het drukke verkeer. 

Zij volgen de snelst mogelijke route, 

waardoor zij meer werk voor uw bedrijf 

kunnen verzetten en uw voertuigen 

minder brandstof verbruiken en  

CO2 uitstoten.

Belangrijkste 
producten

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

In het zakenleven is 

tijd geld. Met TomTom 

bespaart u op beide.
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Altijd op de hoogte 
van de laatste 
verkeersinformatie  

Wanneer u onderweg bent, kunt 

u alleen door te anticiperen ervoor 

zorgen dat u niet ergens in een file 

komt te staan. U moet dus weten wat 

er verderop op de weg gebeurt en tijd 

genoeg hebben om een alternatieve 

route te kunnen kiezen.  

IQ Routes® berekent de beste route 

voor dat moment van de dag aan 

de hand van een database met 

realistische rijsnelheden. De route die 

u dus tijdens de ochtendspits op een 

maandagmorgen moet rijden, kan een 

andere route zijn dan de route die in de 

middag wordt berekend. HD Traffic® 

maakt gebruik van gegevens om 

verplaatsingen te traceren die afkomstig 

zijn van mobiele-telefoonsignalen en 

van TomTom-navigatiesystemen zodat 

elke twee minuten de nauwkeurigste 

verkeersinformatie kan worden 

geleverd die voor zowel autosnelwegen 

als hoofdwegen beschikbaar is.  

Als HD Traffic® merkt dat het verkeer 

verderop vastloopt, ontvangt uw 

chauffeur de beste alternatieve route. 

Daardoor is dit de beste verkeersservice. 

En het werkt. Volgens onafhankelijk 

onderzoek wordt er bij gebruik van 

een HD Traffic® zo’n 16% minder 

kilometers gereden en 18% minder 

tijd achter het stuur doorgebracht. 

Als bovendien meer personen HD 

Traffic® gaan gebruiken, voorspellen 

experts een collectief effect: minder 

verkeersopstoppingen op alle wegen.[1] 

Plannen rond het 
verkeer  Wagenparkbeheerders 

en planners kunnen op kantoor met 

TomTom WEBFLEET® via internet 

mogelijke verkeersproblemen op de 

routes van de chauffeurs in de gaten 

houden. Deze gebruiksvriendelijke 

webtoepassing geeft managers een 

waardevol overzicht van alle informatie, 

zoals degene die zich het dichtst bij de 

plek voor een nieuwe werkopdracht 

bevindt, wie er wordt omgeleid en 

een realistische ETA voor elke rit. 

Tijdens het plannen van het werk en 

het indelen van de werkzaamheden 

kunnen planners rekening houden 

met het verkeer en aan elke nieuwe 

opdracht de chauffeur toewijzen die 

zich het dichtst in de buurt van de plek 

bevindt waar dat nieuwe werk moet 

worden uitgevoerd.

Blijf voor op de rest  

WORKsmart™ -Traffic levert direct 

voordelen omdat uw chauffeurs niet 

vastlopen in het verkeer.

U kunt uw klanten beter van dienst zijn 

omdat zij zien dat u alles doet wat in 

uw vermogen ligt om vertragingen te 

voorkomen, terwijl uw concurrenten 

vaststaan in het verkeer. Uw chauffeurs 

verliezen minder tijd omdat zij altijd de 

snelste route van de ene klant naar de 

volgende klant kunnen nemen.  

En daardoor verbruiken zij ook minder 

brandstof omdat zij minder vaak 

hoeven af te remmen en op te trekken 

en minder lang stilstaan in het verkeer.

WORKsmart™-Traffic
Blijf rijden  Er komen steeds 

meer voertuigen op de weg. Hoe 

drukker het verkeer, hoe groter de 

kans dat uw chauffeurs in een file 

terechtkomen. En files betekenen 

tijdverlies, onnodig brandstofverbruik 

en gemiste afspraken. Ontevreden 

klanten. Files vormen een blijvend 

probleem. Maar files kunnen worden 

vermeden met een WORKsmart™-

Traffic van TomTom. Omdat wij 

ons tot doel hebben gesteld uw 

chauffeurs aan het rijden te houden 

en uw bedrijf te laten draaien. 

WORKsmart™-Traffic  

WORKsmart™-Traffic zorgt ervoor dat 

uw chauffeurs niet vastlopen in het 

verkeer, waar zij ook naartoe gaan en 

op welk moment van de dag zij op de 

weg zitten. Dus het is altijd ‘business 

as usual’, ongeacht de situatie op de 

wegen. En dat alles dankzij de verfijnde 

technologie van HD Traffic®, een van de 

vele realtime informatiebronnen uit het 

TomTom LIVE Services-pakket.

Laat het verkeer uw 

bedrijf niet in de 

wielen rijden. 

[1] Verdere details in TomTom Traffic Manifesto zijn online beschikbaar. 

[2] Abonnementsservice. 

[3] LIVE Services is onderdeel van een abonnement op TomTom WEBFLEET®.

Omzeil de verkeersdrukte

Werken zonder 
obstakels

•  HD Traffic® 

• IQ Routes®

• Minder uitval 

• Slim versturen

Belangrijkste 
producten

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET®[2] 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[2]

•  TomTom LIVE Services[3] (inclusief 
HD Traffic®, snelheidscamera’s, 
het weer, TomTom Places en 
QuickGPSfix™)  
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WORKsmart™-Track

Blijf volledig op de 
hoogte  Het is moeilijk alles 

onder controle te hebben als 

uw medewerkers de gehele dag 

onderweg zijn. Vooral wanneer de 

planning waarop zij zijn vertrokken, 

halverwege de ochtend verandert. 

Als u alleen maar zou kunnen zien 

waar zij naartoe rijden. Hoe snel zij 

rijden. Waar zij zijn gestopt.  

En wanneer. 

Dat alles is mogelijk met 

WORKsmart™-Track. Meld u aan 

bij TomTom WEBFLEET® en u ziet 

direct of een voertuig rijdt of 

stilstaat. Hoeveel kilometers er zijn 

afgelegd. Hoe die zijn gereden. 

Kortom, alle informatie die u nodig 

hebt om te kunnen vaststellen hoe 

uw voertuigen worden gebruikt en 

waar ruimte voor verbetering is.   

WORKsmart™-Track  

Met WORKsmart™-Track kunt u uw 

voertuigen volgen en zien hoe er 

met elk voertuig wordt gereden. De 

benodigde gegevens komen uit de 

ritgegevens en andere gegevens van 

het TomTom-navigatiesysteem in de 

voertuigen. Wagenparkbeheerders 

kunnen deze gegevens realtime 

beoordelen met behulp van onze 

webtoepassing TomTom WEBFLEET®.

Verhoog uw 
productiviteit  Dankzij 

het volledige overzicht dat u met 

WORKsmart™-Track krijgt, kunt 

u het gebruik van uw voertuigen 

optimaliseren. Omdat u weet waar 

elk voertuig zich bevindt, kunt u de 

opdrachten efficiënter plannen en de 

productiviteit verbeteren omdat uw 

medewerkers minder tijd verliezen.

Verlaag uw kosten  

Waarom zou u kosten maken om iedere 

buitendienstmedewerker te bellen?  

Kijk op de kaart en stuur de 

dichtstbijzijnde chauffeur naar 

de nieuwe werkopdracht. U kunt 

ook geld en tijd besparen op de 

administratie doordat de ritgegevens 

en logboekrecords met de zakelijke en 

privé gereden kilometers automatisch 

worden geregistreerd. 

Lever een betere 
service  U kunt uw klanten beter 

van dienst zijn omdat u exact weet 

waar al uw medewerkers zich bevinden. 

Aan de hand van de volggegevens 

weet u precies waar elk voertuig zich 

bevindt, terwijl de traceergegevens 

laten zien welke route uw medewerkers 

hebben genomen, op welke plaatsen 

zij zijn geweest, hoelang ze hebben 

stilgestaan en hoeveel kilometers zij 

hebben gereden. U weet dus altijd  

waar uw voertuigen op elk moment 

van de dag zijn en hoeveel kilometers 

er voor elke werkopdracht zijn gereden. 

Ook kunt u aantonen dat uw chauffeurs 

conform het rijtijdenbesluit de vereiste 

rustpauzes hebben genomen.

Veiligheid voor alles  

Met WORKsmart™-Track ziet u in één 

oogopslag wanneer uw voertuigen 

stilstaan en hoe hard er wordt gereden 

en plotseling wordt geremd, wat wijst 

op een agressieve en gevaarlijke rijstijl. 

Als u dit soort dingen ziet, kunt u dat 

direct met de desbetreffende chauffeur 

opnemen. U kunt ook richtlijnen voor 

een veiligere rijstijl opstellen en de rijstijl 

van iedere chauffeur daaraan toetsen. 

Zodra uw chauffeurs weten dat hun 

rijstijl in de gaten wordt gehouden, 

zullen zij veiliger gaan rijden en 

daardoor minder brandstof verbruiken.  

Daarmee spaart u dan weer kosten uit 

op brandstof, onderhoud, reparaties 

en verzekeringspremies, terwijl er ook 

minder CO2 wordt uitgestoten.

Rapporten  Met TomTom 

WEBFLEET® kunt u nauwkeurige, 

betrouwbare rapporten over een  

reeks nuttige criteria genereren.  

Wilt u weten hoeveel zakelijke 

kilometers er de afgelopen maand  

zijn gereden en hoeveel privékilometers 

uw chauffeurs hebben gereden? 

Daarvoor hoeft u alleen het rapport af 

te drukken. Met de gegevens van de 

afgelopen 90 dagen kunt u patronen  

en trends ontdekken.  

U kunt die gegevens zelfs opnemen 

in uw salarisverwerkingstoepassing 

en andere toepassingen, waardoor 

uw bedrijfsprocessen aan efficiëntie 

winnen. 

Weet 24 uur per 

dag waar uw 

voertuigen zijn.

[1] Controle van de rijstijl is niet mogelijk met deze configuratie.

Volg uw voertuigen

Werken zonder 
obstakels

•  Volgen van voertuigen in 
realtime 

• Slimmer plannen 

• Automatische logboeken 

• Rijstijlmanagement 

• Uitgebreide rapporten

Belangrijkste 
producten

•  TomTom LINK 510 + 
WEBFLEET®

•  TomTom LINK 510 +  
WEBFLEET®[1] +  
Remote LINK Logbook

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[1]
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WORKsmart™-Job

Pas u elke dag 

aan de alledaagse 

problemen aan.

Soepele voortgang  

Het enige wat zeker is bij mobiele 

bedrijven, is verandering. 

Een andere werkplek. Een herziene 

deadline. Autopech. U moet met 

alles rekening houden en op alles 

voorbereid zijn. 

Het pakket WORKsmart™-

Job heeft alle tools die u nodig 

hebt om uw klanten vlot en 

probleemloos van dienst te kunnen 

zijn. U ziet in één oogopslag hoe 

elke opdracht vordert en kunt 

veranderingen binnen enkele 

seconden doorgegeven. Hiermee 

hebt u de tools in handen om uw 

bedrijfsvoering te optimaliseren en 

uw mensen in het veld efficiënter 

hun werk te laten doen.

WORKsmart™-Job  

Met WORKsmart™-Job houdt 

u contact en het overzicht.  

Wagenparkbeheerders kunnen met 

TomTom WEBFLEET® vanaf hun 

pc de opdrachtstatus van iedere 

chauffeur controleren die onderweg is. 

Wanneer opdrachten binnenkomen of 

opdrachten worden gewijzigd, kunnen 

zij tekstberichten naar de TomTom Pro 

van de chauffeur verzenden.  

En de chauffeur kan via het PRO-

systeem antwoorden.

Maximaliseer uw 
efficiëntie  WORKsmart™-Job 

laat u de locatie en status van iedere 

chauffeur op een digitale kaart zien. 

Wanneer er een nieuwe opdracht 

binnenkomt, kunt u vaststellen 

welke chauffeur zich het dichtst 

in de buurt van de locatie bevindt 

waar de werkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd, en kunt u de 

werkopdracht naar zijn TomTom sturen. 

U kunt informatie over de specifieke 

opdracht, het volledige adres van de 

klant, contactgegevens en specifieke 

instructies sturen, zodat er geen ruimte 

is voor fouten. De chauffeur kan 

rechtstreeks via de snelste en brandstof 

besparende route naar de klant rijden.

Stroomlijn uw 
processen  Met 

WORKsmart™-Job kunt u uw 

bedrijfsvoering van het begin tot 

het einde stroomlijnen. Integreer 

bijvoorbeeld uw verzend- en 

planningsoftware met TomTom 

WEBFLEET® voor een naadloos werkend 

orderinvoerproces. Of neem de 

ritgegevens in uw boekhoudsysteem op 

voor volledig gespecificeerde facturen 

met daarop exact voor elke opdracht 

het aantal gereden kilometers en de 

bestede tijd.

Verlaag uw kosten  

Een investering in WORKsmart™-

Job verdient zijn geld altijd terug. 

Het sturen van de medewerker naar 

een werkplek die daar het dichtste 

bij in de buurt is, bespaart op de 

brandstofkosten. Automatische 

kilometerrapporten besparen tijd en 

geld voor de administratie.  

En met een soepel draaiend bedrijf 

kunt u met hetzelfde aantal mensen 

meer bereiken. Duizenden klanten die 

WORKsmart™-Job hebben aangeschaft, 

hebben de aanloopkosten in minder 

dan negen maanden terugverdiend.

Meet uw prestaties  

De dashboardfunctie in WEBFLEET® 

geeft kleine grafieken weer van de 

KPI’s die betrekking hebben op uw 

serviceniveaus, productiviteit en 

kosten, zoals het aantal uitgevoerde 

opdrachten per dag. U weet dus altijd 

precies of u de gestelde doelen al dan 

niet hebt gehaald.

Verhoog de 
veiligheid van uw 
chauffeurs  Als uw  

chauffeurs een navigatiesysteem 

hebben, zullen zij minder hoeven om 

te rijden, rijden zij minder kilometers 

en komen zij relaxter bij de klant. 

Met WORKsmart™-Job kunnen zij 

veiliger hun werk doen. Ze hoeven 

niet meer via een mobiele telefoon te 

communiceren of een parkeerplaats 

op te zoeken om werkinstructies 

op te schrijven. Nieuwe opdrachten 

komen als geschreven berichten via 

het TomTom PRO-scherm binnen en 

de spraaksoftware leest die berichten 

voor zodat de chauffeur zijn aandacht 

op de weg kan houden.  

U kunt standaardtekstberichten  

maken en die naar uw chauffeurs 

versturen als zij in de problemen zitten. 

Zij kunnen zelfs met een handsfree 

Bluetooth®-telefoon via het PRO-

navigatiesysteem bellen.

Opdrachtencoördinatie

Werken zonder 
obstakels
•  Probleemloze workflow met 

communicatie 

•  Realtime weergave van de status van 
het werk 

•  Lokaliseren van de dichtstbijzijnde 
chauffeur 

•  Onbeperkt versturen van 
tekstberichten 

• Vooraf gedefinieerde statusberichten 

•  Vooraf gedefinieerde 
veiligheidswaarschuwingen 

•  Controle van de prestaties in één 
oogopslag

Belangrijkste 
producten

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET® 

•  TomTom PRO TRUCK +  
LINK 510 + WEBFLEET

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect
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WORKsmart™-Time

Elke seconde telt 

en elke minuut 

wordt benut.

Win tijd  In het zakenleven 

is tijd geld. Geld komt binnen 

en wordt uitgegeven. Om uw 

winstmarge te kunnen verhogen 

moet u meer tijd kunnen factureren 

en minder kosten hoeven te 

maken. Uitval. Overwerk. Reistijd. 

Administratietijd. 

Met WORKsmart™-Time kunt u 

bijhouden en vastleggen hoeveel 

tijd er door de mensen van uw 

bedrijf wordt besteed. Op basis van 

die gegevens kunt u maatregelen 

nemen om meer uren te laten 

besteden aan werkzaamheden die 

meer geld opleveren, en minder 

uren aan werkzaamheden die 

minder opleveren.

WORKsmart™-Time  

Het handmatig invullen van urenstaten 

is frustrerend voor chauffeurs 

en tijdrovend voor het bedrijf. 

Bovendien zijn die gegevens niet altijd 

betrouwbaar omdat de chauffeurs 

vaak niet meer exact weten wanneer 

zij met het werk zijn begonnen en 

opgehouden. WORKsmart™-Time 

brengt het beheer van urenstaten 

naar de 21ste eeuw omdat u hiermee 

heel nauwkeurig het aantal gewerkte 

uren kunt bijhouden van individuele 

werknemers en ploegen die in de 

auto’s, bestelbussen en vrachtwagens 

van uw bedrijf rijden. 

Uw werknemers hoeven alleen met 

hun TomTom PRO of Remote LINK 

Working Time-systeem de momenten 

vast te leggen waarop zij beginnen te 

werken, een pauze nemen of naar huis 

gaan. Aan het eind hebt u altijd een 

nauwkeurig overzicht van de gewerkte 

uren van al uw medewerkers en niet 

alleen van de chauffeur. De gegevens 

over de huidige positie van het voertuig 

en het aantal gereden kilometers 

worden ook naar kantoor verstuurd 

waar deze realtime met TomTom 

WEBFLEET® kunnen worden bekeken.

Werk met betrouw-
bare, nauwkeurige 
informatie  Met 

WORKsmart™-Time hebt u een 

betrouwbaar, automatisch overzicht 

van het aantal uren dat uw 

werknemers hebben gewerkt Uw 

bedrijf beschikt zo op den duur over 

een uitgebreid, historisch overzicht 

van de kosten die uw werknemers 

moeten maken om hun werk te 

kunnen doen. Met die gegevens kunt 

u vervolgens veel beter offertes maken 

en werkzaamheden plannen. Als u 

die gegevens ook overzet naar uw 

financiële systemen, kunt u uw klanten 

gedetailleerde facturen met de exacte 

vermelding van het aantal gewerkte 

uren per opdracht sturen.

Efficiëntere 
rapporten  Stop met 

de handmatige urenstaten en 

u zult direct zien hoeveel tijd 

chauffeurs daar steeds aan hebben 

besteed. Op kantoor kunnen de 

automatische tijdregistratierecords 

bij de salarisverwerking en in andere 

toepassingen worden gebruikt. Het 

verzamelen van urenstaten, optellen 

van de getallen in de kolommen en 

het bellen van chauffeurs als iets niet 

duidelijk is, behoort daarmee tot het 

verleden. Bovendien heb u hard bewijs 

in handen als er verschil van mening 

over het uitbetalen van gemaakte 

overuren bestaat. 

Conform de 
regelgeving  Moet u 

als gevolg van wetgeving de tijd 

bijhouden? WORKsmart™-Time maakt 

het u gemakkelijk. U kunt met één 

druk op een knop rapporten bekijken 

en afdrukken. Deze rapporten kunnen 

als bewijs dienen dat u zich aan het 

toegestane aantal werkuren, regels ten 

aanzien van gezondheid, veiligheid en 

dergelijke houdt.

Toegang tot digitale 
tachograafgegevens  

WORKsmart™-Time kan ook 

controleren hoelang uw chauffeurs 

achter het stuur hebben gezeten. 

U hoeft niet op die gegevens te 

wachten tot uw chauffeurs zijn 

teruggekeerd. Het LINK-systeem dat in 

elke vrachtwagen wordt geïnstalleerd, 

verstuurt de tachograafgegevens 

naar het bedrijf waar die gegevens op 

TomTom WEBFLEET® kunnen worden 

bekeken. U ziet in één oogopslag wie 

bijna het maximum aantal uren heeft 

gereden en wie nog speling genoeg 

heeft. En omdat u realtime gegevens 

bij de hand hebt, kunt u er zeker van 

zijn dat uw beslissingen zijn gebaseerd 

op de meest recente status van iedere 

chauffeur die onderweg is.

Effectief tijdbeheer

Werken zonder 
obstakels

•  Beheer van werktijden 

• Beheer van rijtijden 

•  Voldoen aan het wettelijk 
aantal werkuren 

•  Toegang tot externe digitale 
tachograafgegevens 

•  Automatisch genereren van 
rapporten

Belangrijkste 
producten

•  TomTom LINK 510 +  
Remote LINK Working Time + 
WEBFLEET® 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®
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WORKsmart™-Eco

Bespaar geld 

terwijl u ook  

het milieu spaart.

Werk 
milieuvriendelijk  

Milieuvriendelijke bedrijven  

hebben een stapje voor op de rest. 

Zij worden gerespecteerd vanwege 

hun sociale betrokkenheid. 

Klanten met eenzelfde instelling 

en overtuiging willen graag 

zakendoen met bedrijven die het 

milieu hoog in het vaandel hebben 

staan. Zij hebben vaak lagere 

bedrijfskosten dan hun even grote 

concurrenten. En zij voeren al een 

beleid dat de overheid ook andere 

bedrijven wil gaan opleggen. Als 

geld belangrijker voor u is dan het 

milieu, is het toch verstandig zo 

snel mogelijk milieuvriendelijk te 

gaan werken. 

Met WORKsmart™-Eco kunt u 

de CO2-uitstoot van uw bedrijf 

verminderen terwijl u ook 

bedrijfskosten uitspaart. Het is de 

gemakkelijke manier om het milieu 

te sparen en tegelijkertijd ook geld 

te besparen. 

WORKsmart™-Eco  

WORKsmart™-Eco controleert en volgt 

de rijstijl van uw chauffeurs. Zo weet u 

welke chauffeur u op de vingers moet 

tikken vanwege een onverantwoorde 

rijstijl die schadelijk is voor het milieu  

en uw bedrijf.

Rijd minder 
kilometers  Hoe meer 

kilometers uw voertuigen rijden,  

hoe groter de CO2-uitstoot. 

Vermenigvuldig het grotere aantal 

kilometers met het aantal chauffeurs 

dat u in dienst hebt, en het is niet 

moeilijk te begrijpen waar een 

belangrijk deel van het probleem  

ligt. En waar aanzienlijk kan  

worden bespaard. 

Als u voor een WORKsmart™-Eco 

met TomTom PRO-navigatiesystemen 

kiest, kunnen uw chauffeurs de Eco 

Route kiezen als zij van de ene naar 

de andere klant gaan. De Eco Route-

calculator houdt rekening met alle 

factoren die van invloed zijn op het 

brandstofverbruik, en geeft de  

zuinigste route qua brandstof voor de 

reis aan. Daarmee bespaart u geld aan 

de pomp en spaart u het milieu.

U kunt met WORKsmart™-Eco ook 

de huidige locatie van elk voertuig 

vaststellen en het werk daardoor 

efficiënter plannen.  

De dichtstbijzijnde chauffeur krijgt 

de nieuwe werkopdracht, wat op 

jaarbasis enorm veel kilometers scheelt. 

Bovendien vermindert u hiermee 

tevens de slijtage van uw voertuigen, 

waardoor er ook wordt bespaard op de 

onderhoudskosten. En niet te vergeten 

de CO2-uitstoot.

Ga milieuvriende-
lijker rijden  Een vloeiende 

rijstijl bespaart brandstof en is 

milieuvriendelijker dan hard rijden 

of steeds afremmen en optrekken 

als er veel verkeer op de weg is. 

WORKsmart™-Eco levert gegevens over 

de rijstijl, snelheid, CO2-uitstoot en de 

tijd die elk voertuig onderweg stilstaat, 

en stuurt die gegevens rechtstreeks 

naar uw pc. 

Met die gedetailleerde gegevens bij de 

hand ziet u direct wat er kan worden 

verbeterd. U kunt daarmee een groene 

rijstijl voor uw bedrijf ontwikkelen 

die als richtlijn kan dienen voor uw 

chauffeurs die daardoor bewuster gaan 

rijden, met alle voordelen van dien.  

Bovendien is dat ook veiliger voor uw 

chauffeurs omdat er minder risico’s 

worden genomen.

Houd uw voortgang 
in de gaten  TomTom 

WEBFLEET® gebruikt de gegevens 

over het aantal gereden kilometers 

en het brandstofverbruik per auto, 

bestelbus en vrachtwagen voor het 

berekenen van de CO2-uitstoot per 

voertuig en het gehele wagenpark. 

Deze gegevens kunnen realtime als 

een KPI op het WEBFLEET®-dashboard 

worden bekeken. Daarmee kunt u per 

voertuig een vergelijking maken van 

het brandstofverbruik en de tijd dat ze 

hebben stilgestaan. Ook kunt u voor 

elke KPI doelen instellen en werknemers 

individueel of als team daaraan afmeten 

om er zeker van te zijn dat ieder zijn 

steentje aan het milieu bijdraagt.

Milieuverantwoordelijkheid

Werken zonder 
obstakels
•  Brandstofbesparende  

eco-routes 

•  Slim versturen 

•  Controle van rijstijl 

•  Rapporten over zuinig 
brandstofverbruik 

•  Rapporten over de CO2-
uitstoot 

•  Informatie over gedetailleerde 
voortgang

Belangrijkste 
producten

•  TomTom LINK 510 

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   TomTom PRO series devices 
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WORKsmart™-Insight

Belangrijke 

bedrijfsgegevens, 

altijd bij de hand.

Houd uw aandacht 
erbij  Het beheren van mensen 

en voertuigen is lastig. Het wordt 

 nog moeilijker als zij op grote 

afstand van het bedrijf en overal 

in het land zitten. Met die 

problematiek hebt u echter elke dag 

te maken. U kunt niet overal tegelijk 

zijn. Wanneer u dus belangrijke 

beslissingen moet nemen, weet 

u dan zeker dat u over alle 

noodzakelijke informatie beschikt? 

De gedetailleerde cijfers? De meest 

recente informatie?

Dat is allemaal mogelijk met 

WORKsmart™-Insight. Dit apparaat 

verzamelt elke minuut informatie 

over uw medewerkers die overal 

aan het werk zijn of rijden, 

en stuurt die gegevens in een 

gebruiksvriendelijk indeling naar 

uw pc. Dit is alles wat u nodig hebt 

om orde in de chaos te scheppen en 

uw bedrijf goed te kunnen leiden.  

WORKsmart™-
Insight  Met WORKsmart™-

Insight hebt u volledige controle 

over uw buitendienstmedewerkers, 

ongeacht hoeveel van uw voertuigen er 

onderweg zijn en hoeveel kilometers er 

worden gereden. U krijgt gedetailleerde 

informatie die u nodig hebt om 

de kosten te kunnen beheren, uw 

serviceniveaus te verbeteren en de 

efficiëntie te verhogen. En dit alles kan 

gewoon via internet vanaf elke pc met 

TomTom WEBFLEET®.

Verzamel 
waardevolle 
bedrijfsinformatie  

WORKsmart™-Insight geeft u direct 

toegang tot de meest uitgebreide set 

gegevens die maar mogelijk is. 

U kunt de huidige locatie en alle vorige 

locaties van elk voertuig bekijken. 

Het aantal kilometers dat elke auto, 

bestelbus of vrachtauto tussen stops 

heeft gereden, en de tijd die dat heeft 

geduurd. Of die kilometers zakelijke 

kilometers, kilometers voor woon-

werkverkeer of privékilometers waren. 

De tijd waarop iedereen met het 

werk is begonnen en gestopt, en een 

pauze heeft genomen. De snelheid 

waarmee een voertuig heeft gereden. 

De versnelling, het brandstofverbruik 

(of misbruik) en de bijbehorende CO2-

uitstoot. De lijst gaat maar door.

Met al deze informatie bij de hand 

kunt u goed gefundeerde besluiten 

nemen om de kosten te drukken, de 

productiviteit te verhogen en uw bedrijf 

verder uit te breiden.

Bewaak uw 
prestaties  Al deze 

informatie wordt op het dashboard 

van WEBFLEET® weergegeven en 

verduidelijkt met eenvoudige grafieken. 

De gegevens worden gegroepeerd 

in KPI’s. Zo kunt u afmeten in welke 

mate iedere werknemer of groepen 

werknemers de gestelde doelen 

hebben gehaald. De gegevens van de 

afgelopen 90 dagen worden bewaard 

zodat u trends kunt ontdekken als u 

die gegevens naast elkaar legt. Als er 

ergens slecht wordt gepresteerd of met 

de pet naar wordt gegooid, kunt u tot 

op detailniveau uitzoeken wat er aan de 

hand is en maatregelen nemen.

Genereer 
automatische 
rapporten  Met 

WORKsmart™-Insight wordt het 

voorbereiden van rapporten heel 

gemakkelijk. Omdat alle gegevens in 

het systeem staan, hoeft u alleen maar 

op een knop te drukken en alles rolt 

eruit wanneer en hoe u het wilt.  

U kunt instellen dat er elke dag, 

week of maand rapporten worden 

gegenereerd, een rapport wordt 

afgedrukt wanneer u dat nodig hebt,  

of inplannen dat de rapporten naar  

uw e-mailadres worden verzonden.

Stroomlijn uw 
bedrijfsprocessen   

De gegevens kunnen worden 

opgeslagen in WEBFLEET®, maar er 

moet wel wat mee gebeuren. U kunt 

die gegevens gebruiken als welkome 

aanvulling op de bedrijfsvoering van 

elke dag. U kunt op de salarisbriefjes 

bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren 

zetten. Het aantal gereden kilometers 

gebruiken voor een betere facturering 

van uw klanten. Of voor de belasting 

onderscheid maken tussen de zakelijk 

en privé gereden kilometers.

Managementrapportages

Werken zonder 
obstakels

•  Directe toegang tot 
cruciale gegevens 

•  Ad-hocrapporten 

•  Geplande rapporten 

•  Gegevens worden 
geïntegreerd met back-
officetoepassingen

Belangrijkste 
producten

• TomTom WEBFLEET®

•  TomTom WEBFLEET®.connect 
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WORKsmart™-Connect

Krijg de functie die u 

wilt, met de systemen 

die u al hebt.

Voeg alles samen  

Als u eenmaal hebt geïnvesteerd 

in systemen en software is het 

financieel vaak niet haalbaar om 

alles opnieuw aan te schaffen. 

Ongeacht wat u met nieuwe 

hardware en software zou kunnen 

besparen, uw eerder gedane 

investeringen kunt en wilt u  

niet zomaar afschrijven.

Gelukkig kan een TomTom 

WORKsmart™-oplossing 

worden samengevoegd met uw 

bestaande systemen, zodat u 

op een betaalbare manier kunt 

profiteren van de nieuwste 

technologie. Wij zullen dat 

blijven herhalen. Wat u ook 

gebruikt als leverings- planning-, 

service- en boekhoudtoepassing, 

al deze toepassingen kunt 

u dankzij WORKsmart™-

Connect samenvoegen tot 

één volledig functionerende, 

volledig geïntegreerde 

wagenparkbeheeroplossing.  

Ons netwerk met vertrouwde 

integratie- en softwarepartners 

heeft deze systemen voor onze 

klanten zonder probleem kunnen 

installeren en instellen. Dus u kunt 

er zeker van zijn dat u een goed 

werkende oplossing krijgt.

WORKsmart™-
Connect  Met WORKsmart™-

Connect kunnen de gegevens van 

het wagenpark en uw werknemers, 

die worden weergegeven op en 

opgeslagen in TomTom WEBFLEET®, in 

al uw back-endtoepassingen worden 

gebruikt. Het maakt niet uit welke 

software u gebruikt of hoe u het hebt 

opgezet. Met onze WEBFLEET®.connect 

API hebt u volledige toegang tot al deze 

waardevolle gegevens. 

Volg uw wagenpark 
24 uur per dag,  
7 dagen per week  

WEBFLEET® geeft u via internet 24 uur  

per dag vanaf een pc toegang tot 

belangrijke, realtime bedrijfsgegevens 

over uw medewerkers die overal aan 

het werk zijn. U kunt er de rijtijden, de 

momenten dat er niet wordt gewerkt, 

de gewerkte uren, kilometerstanden, 

locaties van voertuigen, snelheid, 

brandstofverbruik, CO2-uitstoot, status 

van de werkzaamheden, informatie 

over leveringen, enzovoort mee 

controleren. U kunt deze informatie 

bekijken op het WEBFLEET®-dashboard 

of met de gegevens van de afgelopen 

90 dagen rapporten over diverse 

aspecten genereren.

Werk intelligenter   

U beschikt over de informatie die u 

nodig hebt om uw bedrijf ook in de 

toekomst goed te kunnen leiden. En 

met WORKsmart™-Connect maakt 

u ook nog optimaal gebruik van de 

systemen die u reeds gebruikte.

Integreer met 
back-officesystemen  

In een mum van tijd kunt u gegevens 

over de situatie op de weg die net zijn 

binnengekomen, in uw toepassingen 

opnemen. Gebruik het nauwkeurige 

aantal gewerkte uren in uw 

toepassingen voor salarisverwerking. 

Maak voor klanten gedetailleerde 

facturen met daarop de tijd en het 

aantal gereden kilometers per opdracht. 

Plan beter op basis van realtime locaties 

van voertuigen en de status van 

werkopdrachten. 

Of controleer of uw zakelijke initiatieven 

resultaten opleveren door KPI’s aan uw 

gestelde doelen af te meten.

Vertrouw op ons  

WORKsmart™-oplossingen worden 

inmiddels in honderden verschillende 

omgevingen gebruikt door 

branchegenoten. De open architectuur 

van de onderliggende toepassing zorgt 

ervoor dat integratie met de meeste 

zakelijke toepassingen geen enkel 

probleem is. In die enkele gevallen 

waarin dit niet zo gemakkelijk gaat, 

hebben onze partners de noodzakelijke 

kennis in huis om dit voor u te regelen.

Integratie

Werken zonder 
obstakels
•  Realtime gegevens van 

de situatie op de weg als 
waardevolle aanvulling op 
huidige systemen

•  Uitgebreide 
wagenparkbeheerfunctie 

•  Naadloze integratie 

•  Bewezen succes met 
vertrouwde partners

Belangrijkste 
producten

•  TomTom WEBFLEET®.connect 
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WORKsmart™-Safety

Laat bestuurders 

veilig de weg  

op gaan.

Veilig onderweg   

Uw bestuurders brengen het 

grootste deel van de dag op de weg 

door en gaan door druk verkeer en 

over onbekende wegen van de ene 

naar de andere klant. En hoewel ze 

buiten uw gezichtsveld actief zijn, 

vallen ze nog wel steeds onder uw 

verantwoordelijkheid. Hoe zorgt u 

ervoor dat zij verantwoord rijden, 

goed op zichzelf, hun voertuig en 

op hun medeweggebruikers letten?

WORKsmart™-Safety is alles wat u 

op kantoor nodig hebt om ervoor 

te zorgen dat uw bestuurders op de 

weg veilig achter het stuur zitten.  

U vermindert navigatiestress en 

zorgt ervoor dat bestuurders alert 

blijven op het verkeer en hun eigen 

rijstijl. En u krijgt waardevolle 

gegevens in handen waarmee 

u de rijtijd kunt beheren en 

voertuigonderhoud kunt plannen.

WORKsmart™-Safety  

Met WORKsmart™-Safety beschermt u 

uw werknemers als zij in uw tijd en uw 

voertuigen onderweg zijn. In TomTom 

WEBFLEET® krijgt u in één oogopslag 

te zien welke bestuurders zichzelf en 

uw onderneming in gevaar brengen. 

En u stimuleert bestuurders een veilige 

en efficiënte rijstijl aan te houden 

doordat het scherm van het TomTom 

PRO-systeem bestuurders informeert 

over belangrijke rijstijlindicatoren, en 

waarschuwt wanneer dat nodig is.

Relaxte bestuurders  

Dankzij WORKsmart™-Safety kunnen 

bestuurders gemakkelijk hun ogen op 

de weg en hun handen aan het stuur 

houden. 

De functie voor geavanceerd 

rijstrookadvies in het PRO-

navigatiesysteem helpt bij ingewikkelde 

kruisingen. Opdrachten en instructies 

worden als geschreven berichten 

op het scherm van het PRO-systeem 

weergegeven en door tekst-naar-

spraaksoftware voorgelezen. Het is 

dus niet nodig om het voertuig aan de 

kant te zetten om alles op te schrijven. 

Nieuwe adressen kunnen met de 

stem worden opgegeven en dankzij 

ondersteuning voor handsfree bellen 

is het onhandige handheld bellen 

verleden tijd. Alleen al het gebruik 

van satellietnavigatie verlaagt het 

stressniveau van uw bestuurders.*  

Stimuleer veiliger 
rijden  Met WORKsmart™-Safety 

stimuleert u bestuurders in het hele 

wagenpark een veiligere rijstijl aan 

te houden, biedt u ze direct in het 

voertuig ondersteuning en beschikt u 

met WEBFLEET over geavanceerde tools 

om hun rijstijl te beheren.

Dankzij Actieve feedback aan 

bestuurders beschikken bestuurders 

zelf over real-time ondersteuning om 

veiliger te rijden. Als er opmerkelijk 

rijgedrag plaatsvindt, zoals abrupt 

sturen, plotseling remmen of een 

snelheidsoverschrijding, gaat er een 

waarschuwing op het TomTom PRO-

scherm knipperen om de bestuurder 

eraan te herinneren voorzichtig te zijn.

Op kantoor geeft de OptiDrive™-

indicator in WEBFLEET het rijgedrag 

aan. Dit gebeurt met eenvoudige 

pictogrammen en waarden; per 

bestuurder, per groep of voor het 

hele wagenpark. U kunt de gegevens 

vervolgens interpreteren, zodat u 

binnen enkele seconden meer weet 

over snelheidsoverschrijdingen, 

brandstofefficiency, stilstand en 

remmen/sturen, en kunt bepalen of 

ingrijpen is vereist. U kunt het belang 

van elk onderdeel aanpassen aan uw 

eigen prioriteiten.

Beheer van rijtijden  

Als verantwoord ondernemer 

wilt u er natuurlijk voor zorgen 

dat uw bestuurders de wettelijk 

voorgeschreven rij- en rusttijden niet 

overschrijden. Het is dus van belang dat 

u de rijtijden meeneemt in de planning 

en het beheer van de werkbelasting. 

WORKsmart™-Safety geeft u direct 

volledig inzicht in de werkuren van uw 

bestuurders, ongeacht welk voertuig zij 

besturen.

Met name voor vrachtwagenchauffeurs 

is het van belang dat elke minuut kan 

worden verantwoord. WORKsmart™-

Safety verstuurt de tachograafgegevens 

van de vrachtwagen rechtsreeks en in 

real-time naar WEBFLEET. U weet dus 

altijd wie bijna aan zijn grens zit en wie 

er tijd over heeft.

Voor bestuurders van auto’s, 

bestelwagens, limousines en taxi’s 

is het dankzij WORKsmart™-Safety 

eenvoudiger om heyt totale aantal 

werkuren en opdrachten van een 

bestuurder bij te houden zodat u in één 

oogopslag kunt zien wie overbelast 

dreigt te raken en wie meer kan doen.

Planning van onder-
houd verbeteren   

Met WORKsmart™-Safety worden live 

kilometertellergegevens van de voer-

tuigen uit uw wagenpark geïmporteerd 

in de programma’s waarmee u het 

onderhoud plant. Hierdoor kunt u 

de servicevereisten van elk voertuig 

nauwkeurig bepalen. En zoals elke fleet 

manager weet, zijn goed onderhouden 

voertuigen veiligere voertuigen.

*  Uit analyse van TomTom in 2008 na een onderzoek door TNS onder 
bestuurders in 6 landen in Europa is gebleken dat 74% van de bestuurders 
minder gestrest is als ze gebruikmaken van een navigatiesysteem.

De veiligheid van uw bestuurders

Werken zonder 
obstakels
• Werken zonder obstakels

•  Minder stress voor 
bestuurders 

• Veiliger rijden 

•  Eenvoudiger beheer van de 
rijtijden

•  Nauwkeurigere planning van 
het onderhoud

Belangrijkste 
producten

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®
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Overzicht van de WORKsmart™-producten

Alle producten 

helder op een rij.

TomTom 
WEBFLEET®  WEBFLEET® is 

een veilige, onlinetoepassing waarmee 

u 24 uur per dag uw wagenpark 

vanaf een pc kunt beheren. U kunt 

berichten verzenden en ontvangen, 

verplaatsingen coördineren, PKI’s 

bewaken, rapporten maken en de 

werkzaamheden van uw field service-

medewerkers naadloos van achter uw 

bureau beheren.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  De PRO 7150 TRUCK is 

gelijk aan de PRO 7150, maar wordt 

geleverd met speciale kaarten voor 

vrachtwagens en navigatiealgoritmen 

voor zwaar wegtransport, die 

rekening houden met voertuigen 

die langzamer rijden en zwaarder, 

langer en breder zijn. Op de kaarten 

zelf staat belangrijke informatie over 

de maximale hoogten en gewichten, 

toegangsbeperkingen, enzovoort. 

TomTom PRO 7150  

De PRO 7150 heeft een Fluid Touch-

scherm waarmee u met minder tikken 

van het ene menu naar het andere 

menu gaat. Met de technologie 

voor tekst-naar-spraak worden de 

aanwijzingen en berichten voorgelezen 

en kan er handsfree via een Bluetooth®-

telefoon worden gebeld. De PRO 7150 

is vooral zeer snel met het berekenen 

van routes en is voorzien van kaarten 

met de autosnelwegen en hoofdwegen 

van 45 Europese landen. Wanneer 

de PRO 7150 wordt gebruikt bij 

een TomTom LINK 510, kan de PRO 

7150 een cruciale rol spelen bij veel 

WORKsmart™-oplossingen.

TomTom PRO 9150  

De PRO 9150 heeft alle kenmerken 

van de PRO 7150, maar is voorzien van 

een ingebouwde GSM/GPRS-module. 

U kunt de PRO9100 als onderdeel 

van een WORKsmart™-oplossing 

(zonder een LINK 510) gebruiken 

en tekstberichten, details over een 

werkopdracht, coördinaten van een 

locatie en meer rechtstreeks van 

TomTom WEBFLEET® ontvangen. 

TomTom LINK 510   

De LINK 510 is een klein apparaatje dat 

in een voertuig wordt geïnstalleerd voor 

een open tweewegcommunicatiekanaal 

tussen het kantoor en de chauffeur. 

Het verstuurt ook de eigen 

locatiecoördinaten, zodat het voertuig 

24 uur per dag en 7 dagen per week via 

WEBFLEET® kan worden gevolgd.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ is een slim apparaat 

dat wordt aangesloten op de motor 

van een voertuig en managers realtime 

informatie over het brandstofverbruik, 

toerental en de versnellingen verschaft. 

Zo kan worden bekeken of de chauffeur 

zijn rijstijl moet veranderen om 

brandstof te sparen en minder CO2 

uit te stoten. Dit apparaat kan in een 

groot aantal voertuigen en motortypen 

worden gebruikt, ook in vrachtwagens 

voor zwaar wegtransport. 

Remote LINK 
Working Time  De Remote 

LINK Working Time verzamelt gegevens 

over de werktijden van individuele 

werknemers of ploegen werknemers die 

in bedrijfsvoertuigen rijden. Werknemers 

gebruiken het apparaat om het tijdstip 

te registreren waarop zij met hun werk 

beginnen, een pauze nemen en naar 

huis gaan. De gegevens worden via een 

LINK 510 naar kantoor gestuurd en vanaf 

een TomTom WEBFLEET® bekeken.  

Remote LINK 
Logbook  Het Remote LINK 

Logbook-apparaat verzamelt gegevens 

over het gebruik van voertuigen. 

Met één druk op een knop kan een 

rit worden geregistreerd als privé, 

woonwerkverkeer of zakelijk.  

De gegevens worden via een LINK 

510 naar kantoor gestuurd en op een 

TomTom WEBFLEET® bekeken.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET.connect 

is de open-architectuurversie van 

WEBFLEET®. 

U kunt gegevens van WEBFLEET® 

in uw diverse kantoortoepassingen 

gebruiken. Zo stelt u met de systemen 

die u al hebt, een geïntegreerde 

wagenparkbeheeroplossing samen, met 

alle voordelen van TomTom WEBFLEET®.

TomTom LIVE 
Services  LIVE Services stuurt 

realtime informatie over de ritten, 

zoals verkeersrapporten, de locatie van 

vaste en mobiele flitsers, winkels en 

bedrijven in de buurt en plaatselijke 

weersverwachtingen, rechtstreeks naar 

een TomTom PRO-navigatiesysteem.
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Overtuigd?

TomTom is de marktleider op het gebied van wagenparkbeheeroplossingen voor bedrijven. We hebben al meer dan 

15.000 zakelijke klanten uit verschillende sectoren met meer dan 180.000* voertuigen. U kunt er dus op vertrouwen 

dat wij uw voertuigen aan het rijden houden en uw bedrijf laten draaien. We helpen onze klanten ook met hun 

bedrijfsresultaten. Met TomTom WORKsmart™ zien klanten in maximaal 8 maanden een rendement op hun investering.

U hoeft dat niet klakkeloos van ons aan te nemen. Als u wilt weten wat onze klanten vinden, lees dan de ervaringen op 

onze website. En als u met de personen wilt praten die u kunnen helpen uw efficiëntie te verbeteren terwijl u vanaf de 

eerste dag tijd en geld bespaart, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan ook op de website.

www.tomtom.com/business

*  Maart 2012


