
Materiaalbeheer 
voor uw 
onderneming 



Bescherm uw 
kostbare 
bedrijfsmiddelen  
U bent voor een succesvolle dagelijkse 
bedrijfsvoering afhankelijk van voertuigen, 
apparatuur en gereedschappen. Maar zijn 
die wel afdoende beschermd?

Tracking-software beschermt uw 
waardevolle eigendommen en draagt 
bij aan effectiever beheer van uw 
bedrijfsmiddelen, of het nu gaat om 
opleggers en generatoren of kostbaar 
gereedschap.

U kunt uw bedrijfsprocessen pas 
stroomlijnen als u meer inzicht hebt in de 
locatie, het gebruik en de actuele status 
van uw bedrijfsmiddelen.

Asset tracking helpt u met het 
identificeren van kansen voor tijd- en 
kostenbesparingen, of u nu actief bent 
in de bouw, het transportwezen of de 
landbouwsector.



Verliest u geld door een gebrekkig beheer van 
bedrijfsmiddelen?
U kunt uw huidige procedures voor het beheer van bedrijfsmiddelen toetsen door uzelf de volgende vragen te stellen: 

• Hoe bewaken we bedrijfsmiddelen na werkuren en 
signaleren we onbevoegd gebruik van voertuigen, 
machines, apparatuur en gereedschappen? Is dit 
afdoende voor bedrijfsmiddelen met en zonder 
stroomvoorziening?

• Beschikken we over procedures die het mogelijk 
maken om verloren of gestolen bedrijfsmiddelen snel 
terug te krijgen? 

• Hoe leggen we onderhoudswerkzaamheden en 
-planningen voor afzonderlijke apparatuur vast? Neemt 
dit veel tijd in beslag?

• Hoe bepalen we de beste taakverdeling voor alle 
beschikbare bedrijfsmiddelen? Kunnen machines die 
zelden worden gebruikt niet beter ergens anders 
worden ingezet? 



Drie belangrijke zakelijke voordelen
Blijf kwaadwillenden een stap voor met uw beveiliging, verbeter het overzicht op uw bedrijfsmiddelen en doe inzichten 
op die u helpen om uw bedrijfsprocessen te verbeteren.



Locatiebewaking 
• U kunt asset trackers op uw bedrijfsmiddelen 

aanbrengen en vanuit de palm van uw hand volgen. Zo 
weet u direct waar elk bedrijfsmiddel zich bevindt. 

• Na het invoeren van de omtrek van werklocaties en 
normale werktijden ontvangt u direct een melding als 
bedrijfsmiddelen zonder toestemming worden gebruikt. 

• Bepaal snel de locatie van gestolen of zoekgeraakte 
bedrijfsmiddelen.

Bewaking van bedrijfsmiddelen 

• Automatiseer de bezettingsrapportage en 
voorraadtellingen aan het einde van de dag.

• Vergroot uw overzicht met real-time waarschuwingen.

• Sommige asset trackers zijn niet alleen voorzien 
van bewegingssensoren, maar zijn ook in staat om 
veranderingen te detecteren in de blootstelling aan licht, 
vochtigheid en temperatuur. Ze kunnen automatisch 
acties in gang zetten en u op de hoogte stellen voordat 
er schade kan optreden.

Beheer van de takenlast 
• Wijs werkopdrachten toe aan beschikbare 

bedrijfsmiddelen in de nabijheid.

• Stel vast of bedrijfsmiddelen werkelijk nodig zijn en op 
juiste wijze worden gebruikt.

• Analyseer processen met terugwerkende kracht 
en raadpleeg rapporten met tijdsstempels om 
mogelijkheden voor kostenbesparingen te ontdekken.



Ga na wat voor u de beste asset tracker is
Het bewaken en beheren van bedrijfsmiddelen biedt duidelijke voordelen voor elke organisatie. Maar uiteraard kent ieder 
bedrijf zijn eigen behoeften. Daarom is het belangrijk om na te gaan of een asset tracking-oplossing in uw specifieke 
wensen kan voorzien. 

Wat zou de ideale oplossing moeten bieden?
• De oplossing moet de mogelijkheid bieden om asset 

trackers op elk bedrijfsmiddel binnen uw organisatie 
aan te brengen, dus ook apparatuur en voertuigen 
zonder voeding.

• Bepaal welke mobiele dekking u nodig hebt. Sommige 
producten maken gebruik van satellietnetwerken, en 
andere weer van LTE-M of 3G. 

• Ga na of u het systeem aan uw unieke voorkeuren kunt 
aanpassen.

• Kies voor een betrouwbare leverancier die niet alleen 
een snelle en soepele installatie en training biedt, maar 
ook aftersales-ondersteuning op de lange termijn.



Uw checklist voor 
asset tracking  
Voordat u in een softwareoplossing voor asset tracking 
investeert, moet u de onderstaande lijst doorlopen. Op 
deze manier weet u zeker dat aan alles is gedacht.

Installatie en integratie 
 � Is het installatieproces eenvoudig? Worden de 
dagelijkse activiteiten hierdoor verstoord?

 �Over welke kwalificaties of certificeringen beschikt 
het installatieteam? 

 � Is er sprake van online of klassikale training, 
en sluit die aan op de verschillende teams en 
verantwoordelijkheidsniveaus binnen uw organisatie? 

 � Hoe verloopt de installatie van asset trackers op 
nieuwe bedrijfsmiddelen?

Dagelijks gebruik
 � Is de user interface van de software 
gebruiksvriendelijk?

 � Hoeveel muisklikken zijn er nodig om aan de 
gewenste informatie te komen?

 � Is het dashboard aanpasbaar? Is het mogelijk om de 
informatie en functies op prioriteit in te delen?

 �Wie heeft toegang tot het platform, en hoe kan de 
informatie worden bijgewerkt?



Meetgegevens en rapportage 

 � Hoe eenvoudig is het om metingen aan te passen en 
waarschuwingen op maat in te stellen? 

 � Bieden de rapporten de gewenste informatie, inzichten 
en aanbevelingen? 

 � Kan de rapportage waar nodig worden gepland? 

 �Wie kan rapporten opvragen? Is het mogelijk om 
rapporten te exporteren en verzenden?

Onderhoud 

 � Zijn er in de nabije toekomst upgrades te verwachten? 
Met welke regelmaat verschijnen die?

 �Waar kan ik terecht als er in de toekomst nog vragen 
zijn? 

 � Kan de leverancier training op maat aanbieden? 
Zijn er digitale middelen voor aanvullende training 
beschikbaar?

 � Is er directe ondersteuning beschikbaar voor urgente 
vragen of problemen?



Waarom Fleet 
Complete? 
Als expert in asset tracking, 
bewakingssystemen binnen 
voertuigen (IVMS) en telematica heeft 
Fleet Complete alles in huis om als 
partner bij te dragen aan de groei van 
uw onderneming.

Fleet Complete helpt bijna 500.000 
gebruikers in alle delen van de wereld 
om bedrijfsmiddelen op een meer 
verantwoorde manier te gebruiken, 
de productiviteit van het personeel 
op te voeren, de operationele 
efficiëntie en naleving van de 
arbowetgeving te verbeteren en forse 
kostenbesparingen te realiseren.

Wilt u meer weten over 
de voordelen die asset 
tracking uw onderneming 
te bieden heeft? 

We vertellen u graag meer. Voor een 
overzicht van ons productaanbod 
kunt u terecht op www.fleetcomplete.
nl. Daarnaast kunt u bellen met 088 
20 30 100. 
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