
Let’s drive business™

www.tomtom.com/business

WORKsmart™-Eco

Bescherm  
het milieu en uw 
bedrijfsresultaten
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WORKsmart™-Eco helpt niet alleen uw chauffeurs de 
slimste en meest brandstofzuinige route naar hun 
bestemming te vinden, maar levert wagenparkbeheerders 
bovendien de benodigde instrumenten voor een eco-
vriendelijk rijgedrag. Door het simpelweg doorvoeren van 
subtiele veranderingen in de rijstijl kunnen chauffeurs hun 
brandstofverbruik aanzienlijk verlagen.  

Onze WORKsmart™-Eco-oplossing is drieledig: 
1.  Optimaliseer de inzet van uw wagenpark en beperk het 

totaal aantal gereden kilometers.
2.  Stimuleer milieuvriendelijk rijgedrag en bevorder zo de 

brandstofzuinigheid.
3.  Meet uw successen voor een effectief 

verandermanagement.

Let’s drive business™, op een verantwoorde manier.

Bij het exploiteren van een mobiele onderneming 
komen legio uitdagingen kijken. Wij bij TomTom 
doorzien deze stuk voor stuk. Ieder jaar opnieuw 
investeren we miljoenen in het ontwikkelen 
van navigatie- en lokaliseringstechnologieën 
om zowel aan uw huidige als uw toekomstige 
behoeften te voldoen.
Voor veel bedrijven staan 'groene' kwesties 
bovenaan de agenda. Naarmate de 
brandstofkosten stijgen en de milieuwetgeving 
strenger wordt, wordt het voor bedrijven steeds 
belangrijker goed inzicht te hebben in hun CO2-
voetafdruk, evenals te begrijpen hoe ze deze 
kunnen beheersen en beperken.
Met onze hulp zijn echter ook nu al bedrijven 
over de hele wereld in staat hun efficiency en de 
milieuvriendelijkheid van hun mobiele activiteiten 
te verhogen. Door een lager brandstofverbruik 
verkleinen ze hun CO2-voetafdruk op een 
effectieve manier en weten daarnaast ook nog 
besparingen te realiseren. 

En ook u kunt per direct gebruik maken 
van deze gelegenheid met TomTom 
WORKsmart™-Eco.

Hoe groen is  
uw onderneming?

Optimaliseer de inzet van uw wagenpark  
en beperk het totaal aantal gereden kilometers

Hoe hoger het aantal gereden kilometers van 
uw wagenpark, hoe hoger uw CO2-emissies. 
Om uw totaal aantal gereden kilometers terug 
te brengen, moet u dan ook slimme beslissingen 
nemen om de inzet van uw voertuigen te 
optimaliseren. 
Slimme beslissingen vergen informatie – over de 
vaardigheden van de chauffeur, de urgentie van 
de opdracht, de huidige locatie van de chauffeur 
en de verkeersdrukte onderweg. 

Al deze factoren zijn van invloed op uw 
beslissingen, die moeten zijn toegespitst op 
het beperken van uw gereden kilometers, en 
uiteindelijk, uw CO2-voetafdruk.
WORKsmart™-Eco levert u de informatie die u nodig 
hebt voor het nemen van de beste beslissingen:

•  Slimme planning: met WORKsmart™ kunt 
u eenvoudig uw voertuigen lokaliseren en 
opdrachten aan de dichtstbijzijnde chauffeurs 
toewijzen.

•  Beperk het woon-werkverkeer: aangezien 
alle opdrachten in hun systeem staan, kunnen 
chauffeurs rechtstreeks naar de locatie van de 
klant rijden – zonder bij kantoor te stoppen – en 
zo het woon-werkverkeer beperken.

•  Zoeken behoort tot het verleden: door uw 
chauffeurs op basis van satellietnavigatie de beste 
routes te leveren, kan tot wel 16% aan gereden 
kilometers worden bespaard.  

•  Vermijd omleidingen: met het TomTom-
navigatiesysteem kunt u routes plannen die 
rekening houden met beperkingen qua toegang, 
gewicht en afmetingen waar chauffeurs mogelijk 
mee te maken krijgen, zodat u onnodig gereden 
kilometers kunt vermijden.
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Stimuleer milieuvriendelijk rijgedrag  
en bevorder zo de brandstofzuinigheid

De manier waarop uw voertuigen worden bestuurd, speelt een grote rol bij de 
hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt, en daarmee ook de hoeveelheid CO2 
die wordt uitgestoten. 
Met WORKsmart™-Eco kunt u binnen de gehele onderneming een groen beleid 
met het oog op het rijgedrag instellen, doordat u het nodige inzicht verkrijgt 
om te weten of u aan de gestelde criteria voldoet. Daarnaast kunt u erop 
toezien dat uw wagenpark op een milieuverantwoorde wijze op de weg zit. 
Beide aspecten bevorderen uw brandstofzuinigheid. Het werkt als volgt:
•  Beheers het rijgedrag: te snel rijden, abrupt remmen en stationair 

draaien zijn de drie factoren met de meest ongunstige invloed op het 
brandstofverbruik. Met WORKsmart™-Eco ontvangt u een realtime overzicht 
van de rijsnelheid, het toerental per minuut en de versnellingsbewegingen van 
al uw voertuigen gedurende een bepaalde periode, waardoor u een norm 
kunt instellen die als ijkpunt kan dienen en het milieuvriendelijke rijgedrag van 
uw chauffeurs kan stimuleren.

•  Breng overmatig stationair draaien tot een minimum terug: het 
stationair draaien van de motor betekent een enorme aanslag qua brandstof 
en geld. Doordat het voertuig is uitgerust met een trackingsysteem kunt u de 
stationaire tijd met de norm vergelijken en zo afwijkingen constateren. 

•  Volg de Eco-routes: Uw TomTom-navigatiesysteem biedt u de meest 
brandstofzuinige routes die speciaal zijn samengesteld zodat u geld kunt 
besparen en de belasting van het milieu kunt terugbrengen.

•  Vermijd vertragingen: Via HD Traffic® ontvangt u de beste 
verkeersinformatie om de files te omzeilen, en kunt u het start-stop-rijgedrag 
beperken dat een negatieve uitwerking heeft op de brandstofzuinigheid.

Meet uw successen voor een 
effectief verandermanagement

Het vaststellen van een optimale voertuiginzet en het gunstigste rijgedrag 
is nog maar het begin. Om uw voortgang te bepalen en de resultaten te 
beïnvloeden, moet u metingen uitvoeren. Hoe staat u er momenteel voor? 
Waar wilt u in de toekomst naar toe? En welke vooruitgang boekt u in de 
tussenliggende tijd?
WORKsmart™-Eco levert dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportages 
over de omvang van de huidige CO2-voetafdruk van uw bedrijf en uw 
brandstofverbruik, waardoor u toezicht kunt houden op het succes van uw 
beleid en veranderingen door de tijd heen kunt beheersen:
•  Ontvang een realtime overzicht van uw CO2-voetafdruk: 

WEBFLEET® levert een slimme combinatie van gereden kilometers en 
daadwerkelijk brandstofverbruik waardoor u in realtime zicht hebt op de 
CO2-voetafdruk van uw onderneming. Deze informatie wordt ingevoerd 
in de CO2-voetafdruk-KPI (kritieke prestatie-indicator) op het WEBFLEET®-
dashboard, zodat u de prestaties van uw chauffeurs zowel onderling als 
tegen gestelde doelen kunt afzetten, en zo de voortgang kunt meten.

•  Identificeer het brandstofverbruik van uw wagenpark: TomTom 
ecoPLUS™ berekent continu het brandstofverbruik van de motor en 
combineert deze informatie met de KPI's op het WEBFLEET®-dashboard. 
Zo kunt u in één oogopslag uw voertuigen met elkaar vergelijken op 
basis van:

 1. brandstofzuinigheid, liter/100 km, per dag
 2. stationaire tijd per dag
 3. verspilde brandstof per dag
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Met TomTom WORKsmart™-Eco leveren we u een 
totaaloplossing waarmee uw onderneming de milieu-
uitdagingen het hoofd kan bieden. Dit omvat:
•  Het TomTom-navigatiesysteem1, een 

satellietnavigatiesysteem waarmee uw chauffeurs 
op ieder moment van de dag de slimste en meest 
brandstofzuinige route kunnen vinden.

•  De TomTom LINK 510 is in het voertuig 
geïnstalleerd en stelt u in staat uw voertuigen te 
volgen en in- en uitgaand berichtenverkeer met uw 
chauffeurs te onderhouden. Daarnaast omvat de 
oplossing voor een ingebouwd systeem voor het 
registreren van het rijgedrag. 

•  TomTom ecoPLUS™, een slim apparaat dat in 
verbinding staat met de motor van het voertuig 
en zo een realtime overzicht geeft van de 
brandstofzuinigheid, het toerental per minuut en de 
schakelbewegingen. 

•  TomTom WEBFLEET® biedt u alles wat u nodig 
hebt om uw voertuigen on-line te beheren. Dankzij 
een overzicht van alle relevante aspecten op het 
dashboard, variërend van brandstofverbruik en 
-zuinigheid, tot stationair draaien en CO2-emissies, 
brengt WEBFLEET® alle benodigde zakelijke 
informatie binnen handbereik. 

Hoe werkt  
TomTom WORKsmart™-Eco?

Hoeveel kost uw mobiele personeel u? 

Gewapend met WORKsmart™-Eco kunt u het totaal 
aantal gereden kilometers van uw chauffeurs 
terugbrengen, de meest brandstofzuinige route 
naar hun bestemming vinden en bovendien hun 
rijgedrag positief beïnvloeden. 

Daarmee beschermt u niet alleen het milieu, maar 
ook uw uiteindelijke bedrijfsresultaten: 

Hoeveel geld kunt u besparen?  
Vind het antwoord op  
www.tomtom.com/business 

Breng uw 
brandstofkosten terug

1  Controleer de compatibiliteit op www.tomtom.com/business
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Brandstofzuinigheid

Realistische besparing op brandstofkosten van 8% mogelijk dankzij  
groene Fleet Management Solutions (FMS)

Ga naar www.tomtom.com/business voor meer informatie of voor 
het maken van een afspraak.

2  Deze cijfers dienen slechts ter indicatie van mogelijke besparingen. De daadwerkelijke cijfers verschillen 
per onderneming. Zie Frost & Sullivan, Essential European Fleet Management Update - februari 2010

Voorbeeld2:

Voor een vrachtwagen van 40T – 32 L/100 KM

Dieselprijs (UK gemiddelde) –  € 1,14 per liter

CO2-uitstoot per liter verbruikte diesel – 2,6 KG

Jaarlijks kilometrage van 160.000

Exploitatie van 
één jaar

Vóór
FMS

Na
FMS

Besparingen/
Verlaging

Brandstofverbruik 51.200 L 47.104 L 4.096 L

Brandstofkosten € 58.368 € 53.698,56 € 4.669,44

CO2-emissie in 
tonnen 133,1 122,4 10,7


