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Essentiële informatie in één oogopslag

Met behulp van de bekroonde navigatie- en communicatietechnologie van 
TomTom WEBFLEET, biedt het Dashboard u direct inzicht in de dagelijkse 
activiteiten van uw bedrijf. U stelt de prioriteiten in die voor u van belang zijn - 
en volgt uw wagenpark vervolgens met de gebruiksvriendelijke grafieken. 

Maakt u zich zorgen over uw brandstofkosten? Via het TomTom Dashboard kunt 
u de kilometrage in de gaten houden. Wat is de trend voor zakelijke kilometers 
en privékilometers? De Dashboard-grafieken van WEBFLEET bieden uitkomst.

De voordelen zijn overduidelijk

Met het TomTom Dashboard krijgt u een visueel overzicht van maximaal 18 
belangrijke indicatoren, zodat u trends kunt ontdekken zodra deze zich voordoen. 

U kunt de normen voor alle indicatoren zelf instellen en zo de prestaties van 
afzonderlijke medewerkers, teams of uw hele bedrijf volgen. De resultaten zijn 
snel inzichtelijk en helpen u om uw zaken snel en vol vertrouwen weer op orde  
te krijgen.

Het is veel gemakkelijker uw succes te meten wanneer  
dit zichtbaar is

Voor elke succesvolle onderneming is het van cruciaal belang om snel effectieve beslissingen te kunnen nemen. 
We weten dat het veel eenvoudiger is dergelijke beslissingen te nemen wanneer u over alle feiten beschikt.  

Daarom hebben we het TomTom Dashboard ontwikkeld: een gebruiksvriendelijke, visuele weergave waarmee u in 
één oogopslag elk aspect van uw bedrijfsprestaties te zien krijgt. De slimme manier om uw kosten te beheersen, 
uw productiviteit te verhogen en uw klanten een nog betere service te bieden.

TomTom WEBFLEET® Dashboard
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Het ultieme meetinstrument voor uw bedrijfsprestaties

Ook al hebt u al toegang tot rapportage-informatie, met het TomTom WEBFLEET Dashboard kunt u deze gegevens veel 
eenvoudiger interpreteren. In één oogopslag ziet u alle feiten en trends op basis waarvan u doorslaggevende zakelijke 
beslissingen kunt nemen voor uw wagenpark, afzonderlijke werknemers en teams. U wordt niet overspoeld met informatie, 
maar hebt op belangrijke punten de regie in eigen handen.

Uitstekende service

Wilt u uw serviceniveau verbeteren? Worden er minder opdrachten 
op tijd voltooid? U ziet het allemaal in de trendlijn.

Bespaar kosten

Moet u kosten besparen? Door belangrijke prestatie-indicatoren te volgen, 
zoals gereden privékilometers en overschrijdingen van de maximumsnelheid, 
ziet u waar u besparingen kunt realiseren.

Verhoog uw productiviteit

Heeft uw zakelijke efficiëntie te lijden onder de tijd die op de weg of het 
aantal afgeronde opdrachten per dag? U kunt het in één oogopslag zien.

Veilig en groen de weg op

Geef om uw chauffeurs en het milieu door te letten op de snelheid, 
het remgedrag en andere waarneembare rijfactoren.


