DigiDrive

Maak ook gebruik van alle voordelen van een track & trace systeem
DigiDrive ecodriving maakt onderdeel uit van DigiFleet, met een uiteenlopend aantal opties om uw
vloot te beheren, die op vraag volgens uw groei of noden geactiveerd kunnen worden:

Ecodriving

De oplossing om de operationele kosten van uw voertuigen te beperken

Basis geolokalisatie

Zuiniger rijden en stress vermindering achter het stuur

In real time plaatsbepaling van uw voertuigen, met weergave van hun verplaatsingen en een historiek van
de afgelegde trajecten, met rapporten over de verplaatsing en het gebruik van de voertuigen, het automatisch ontvangen van de belangrijkste rapporten per mail en van waarschuwingen, ook per mail (of sms als
optie) in geval van onregelmatigheden (te hoge snelheden, abnormale posities in functie van de zelf te
creëren geo-zones, …). Maak nuttige plaatsen aan die van belang zijn voor uw activiteiten. Exporteer,
indien gewenst, naar Excel. Uw gegevens worden gehost op een beveiligde website.

Optie “Privé-werk”
Respecteer indien nodig de vertrouwelijkheid van de privé verplaatsingen van uw medewerkers.

Persoonlijke identificatie van uw medewerkers bij het gebruik van de voertuigen
Zie op elk moment welke chauffeur aan het stuur zit dankzij een individuele badge of een chauffeurskaart
in de digitale tachograaf. Hierdoor kan u rapporten maken op basis van zowel de chauffeur als het
voertuig.

Opvolging van het gebruik van de PTO of van het openen van deuren
Ook het gebruik van de kraan, de laadklep, …

Toezicht op het brandstofreservoir en detectie van poging tot diefstal *
Ontvang waarschuwingen in geval van poging tot inbraak in het brandstofreservoir zelfs voordat de diefstal
effectief begint. Ook compatibel met voertuigen uitgerust met 2 brandstofreservoirs.

En veel andere functies en opties
- Weergave en opslag van voertuigparameters dankzij een CAN of OBD *
- Toezicht en controle op de temperatuur van uw lading *
- Interface met een professionele Garmin terminal in de cabine *
- Opvolging van de onderhoudsschema’s van uw voertuigen *
- Immobiliseren van de voertuigen van op afstand *
- Module ter optimalisatie van de trajecten *

Het brandstof verbruik en het onderhoud
omvatten het grootste deel van de totale
kosten aan een voertuig. Deze 2 factoren
hangen echter van de rijstijl af. Een defensieve en anticiperende rijstijl gaat gepaard
met een lager verbruik dan een sportieve
en nerveuze rijstijl.
Agressief rijden
verhoogd de slijtage van de banden, het voertuig moet vaker hersteld worden en vaker
op onderhoud tot gevolg.
De manier van rijden met uw voertuigen speelt dus een essentiële rol bij de kosten aan uw
vloot. Een heel aantal studies tonen dan ook aan dat door het aanpakken van het rijgedrag
van de chauffeurs de kosten aanzienlijk kunnen dalen. Met eveneens een significante
verhoging van de veiligheid voor uw personeel en uw voertuigen en een vermindering
van uw ecologische voetafdruk tot gevolg.
Het principe van ecodriving is eigenlijk heel simpel: u voorziet systemen om het rijgedrag van uw chauffeurs te verbeteren, waardoor uw onkosten ten gevolge van de slijtage
van het voertuig zullen verminderen, en dit op een duurzame manier.
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Controleer langdurige stilstand met draaiende motor

Hoe verbetert DigiDrive het rijgedrag van uw chauffeurs ?
DigiDrive ecodriving is een innovatieve oplossing waardoor u de kritieke parameters over het rijgedrag van uw chauffeurs kunt opslaan en analyseren:

Langdurige stilstand met draaiende motor (rekening houdend met het gebruik van een PTO)

Overdreven snelheid
Bruusk remmen

Felle acceleratie

Te hoog toerental

Dankzij de inhoud van deze rapporten kan u het slechte rijgedrag van uw chauffeurs achterhalen en
bijsturen op basis van onderbouwde en objectieve gegevens. U kan hierdoor ook de evolutie
opvolgen van de prestaties van uw chauffeurs en deze onderling vergelijken als stimulans ter verbetering van hun rijgedrag.

Het enorme voordeel van de DigiDrive ecodriving module zit hem in de mogelijkheid om
optioneel een eco-paneel te plaatsen in het voertuig. Het bestaat uit een display met waarschuwingslampjes die onmiddellijk tonen welk
gedrag vermeden moet worden. Deze visuele waarschuwingen (met uitschakelbare beep) herinneren
de chauffeur er aan dat hij zich aan een veilige en
economische rijstijl moet houden. Dit systeem heeft
het groot pedagogisch voordeel dat de fouten
onmiddellijk aan elke chauffeur getoond worden
zodat hij zich spontaan en progressief kan verbeteren. Op deze manier gaan we van een “dwingende”
leermethode over naar een soort zelfstudie die
gemakkelijker aanvaard zal worden door het
personeel. U kunt natuurlijk nog steeds op elk
moment ingrijpen indien de verbeteringen niet
voldoende zijn.
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Deze situatie wordt te vaak genegeerd:
een langdurige stilstand van het voertuig met draaiende motor veroorzaakt
onnodig brandstofverbruik en dus ook
een inkomensverlies. Met de oplossing
DigiFleet kan u de stilstand met draaiende motor meten van heel uw vloot en de
uitzonderingen beter analyseren. Het
voorgestelde systeem heeft het grote
voordeel dat er onderscheid gemaakt
kan worden tussen stilstand met
draaiende motor omwille van een PTO
en de onnodige situaties met verspilling tot gevolg. Het is ook nog mogelijk om waarschuwingen te versturen om de chauffeur te
verwittigen van zijn ontoereikend gedrag, of de vlootbeheerder te waarschuwen zodat deze
onmiddellijk contact kan opnemen met de betrokken chauffeur.

Beheer uw vloot...
Dankzij het beheer van uw vloot heeft u een overzicht van het algemene rijgedrag van uw chauffeurs.
Systemen met registratie van de tijd en de verplaatsingen brengen ook hun steentje bij in het beheer
van de kosten. Met DigiFleet hebt u een gedetailleerd overzicht van de afgelegde afstand, route en reistijd.

Voordelen van het systeem
- vermindering van de kosten
- motivatie van het personeel
- gebruiksvriendelijkheid
- flexibel en meegroeiend systeem
- professionele telefonische ondersteuning vanuit België
verzekerd door Phelect

Het DigiDrive systeem is een betaalbare en flexibelle oplossing die makkelijk
aanpasbaar is aan alle typen van voertuigen: bedrijfsvoertuigen, auto’s,
vrachtwagens.
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