Je ziet het direct
met RouteConnect
Track & Tracing en KilometerManagement®

Schep duidelijkheid en financiële ruimte.
Wilt u direct inzicht in de gereden kilometers of uw klanten op de hoogte brengen
van de status van de rit, vracht of waar de monteur of vertegenwoordiger zich
bevindt? Dan wordt het tijd voor RouteConnect. Want RouteConnect maakt
mobiliteit op kostenbesparende wijze in- en overzichtelijk. Met behulp van de
modernste GPS-GPRS technologie en software ziet u 24 uur per dag, 7 dagen in
de week waar al uw voer- of vaartuigen zich bevinden. Op elke computer met een
internetverbinding, waar dan ook ter wereld.
Krachtige functionaliteit tegen een heldere, scherpe prijs maken Track & Tracing
voor elk bedrijf bereikbaar. RouteConnect helpt u uw bedrijf efficiënter te sturen,
de kosten te verlagen en is onontbeerlijk voor een moderne bedrijfsvoering.
Lokaliseren is kosten beheren. Met de software van RouteConnect.

SmartConnect
KilometerManagement ®

KilometerManagement ®

Inclusief
module.
Met SmartConnect van RouteConnect maakt u gebruik
van onze web-based Track & Tracing-diensten, uitgebreid met de module KilometerManagement ®.
Met SmartConnect hebt u elk moment van de dag,
7 dagen per week, online én real time inzicht in de
locatie van uw voertuigen. U krijgt een duidelijk beeld
van het gebruik van uw wagenpark en de inzet van uw
buitendienstmedewerkers. Want juist dát zijn factoren
die voor ondernemingen aanzienlijke kostenposten
vormen en vaak niet helder en inzichtelijk zijn.
Uitgangspunt van SmartConnect is dan ook een efficiencyslag die substantiële kostenbesparingen met
zich meebrengt door gebruikmaking van hoogwaardige ICT- en GPS-technologie.

De informatie die u juist nú nodig hebt.
Met KilometerManagement ® hebt u volledig inzicht in alle
gereden ritten en routes en overzicht van alle stops, inclusief rapportagemogelijkheden in combinatie met real time
Track & Tracing. RouteConnect speelt hiermee in op de
wetswijziging waarbij privégebruik van de auto van de
zaak niet langer onder de inkomstenbelasting valt, maar
onder de loonbelasting. Hierdoor verschuift de bewijslast
over privégebruik naar de werkgever. Om deze administratieve lastenverzwaring tot een minimum te beperken
heeft RouteConnect op basis van haar Track & Tracingapplicatie een volwaardige rit- en routeadministratie
ontwikkeld die op basis van zeer nauwkeurige GPSlocatiebepaling werkt en een waterdichte rit- en kilometeradministratie realiseert.

Huidige lokatie voertuigen.

Dichtstbijzijnde voertuig.

Urenverantwoording
RouteConnect geeft u naast inzage in gereden kilometers, tevens een instrument in handen om te komen
tot een juiste urenverantwoording. U ziet immers exact
wanneer uw medewerkers aankomen en vertrekken van
een werklocatie.

verhogen hun efficiency. Bovendien is het financiële
plaatje duidelijk. De kosten van het in eigen beheer
hebben van applicaties beperken zich immers niet tot
de aanschaf van licenties en apparatuur. Juist onderhoud, back-ups, helpdesk en beveiliging kosten geld.
Bij RouteConnect betaalt u een maandelijks all-in
bedrag. De kosten zijn op deze wijze inzichtelijk en u
kunt beter budgetteren.

Zwaar beveiligd en tóch toegankelijk

De RouteConnect-applicatie blinkt uit door gebruiksgemak. Een heldere menustructuur zorgt ervoor dat een
ieder die bekend is met het internet werkelijk binnen
5 minuten met het product kan werken. Tijdrovende
cursussen zijn dus niet nodig!

RouteConnect beschikt over goede voorzieningen (zowel
fysiek als softwarematig zwaar beveiligde datacenters)
en deskundig personeel waar gevoelige bedrijfsgegevens in vertrouwde handen zijn. Omdat beveiliging deel
uitmaakt van onze core-business zorgen wij er voor dat
u hier geen omkijken naar heeft.
Updates van software en kaartmateriaal worden
centraal verzorgd. De kosten hiervoor worden niet
separaat doorbelast, maar maken deel uit van het
standaardabonnement.

Het ASP-model

Werkplek

Geen additionele kosten dus goed beheersbaar.
RouteConnect werkt volgens het zogenaamde
Application Service Providing-model. Onder het ASPmodel verstaan wij het via Internet ter beschikking
stellen van onze software en daaraan gerelateerde diensten. U schaft geen software aan, maar huurt deze als
het ware. En u betaalt alleen voor de mate van gebruik.
Het grote voordeel hiervan is dat de applicatie centraal
door ons wordt beheerd.
Steeds meer bedrijven kiezen voor het uitbesteden
van werkzaamheden die zij niet tot hun kernactiviteiten
rekenen. Logisch: ze besparen hiermee op kosten en

Om gebruik te maken van de RouteConnect-diensten
heeft u slechts een PC nodig met een browser (Internet
Explorer) en een internet-aansluiting. Op kantoor, thuis
of zelfs op vakantie en zonder limiet aan het aantal
gebruikers. Dat maakt het gebruik zeer laagdrempelig.
Handig voor thuiswerkers, maar ook voor bedrijven met
mobiele werknemers.

Afgelegde route.

Real time detail-informatie.

Gebruiksgemak

RouteConnect On Board Unit
Onzichtbaar voor de berijder, inzichtelijk voor u.
De RouteConnect On Board Unit is ontworpen op basis
van de wensen van onze klanten. Voor de unit wordt
gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige componenten zoals Sony Ericsson of Telit GPRS-modems en
Trimble GPS-ontvangers.
De RouteConnect On Board Units zijn getest en
voorzien van een E-markering en EMC-certificering.
De RouteConnect On Board Unit wordt, op locatie,
door gespecialiseerde monteurs vakkundig, snel en
onzichtbaar ingebouwd.

Storingvrije communicatie
De RouteConnect On Board Unit communiceert via
GPRS met onze Webservers.
Voor communicatie maakt RouteConnect gebruik van
de diensten van KPN. GPRS (General Packet Radio
Service) is een techniek die een uitbreiding vormt op
het bestaande GSM-netwerk. Met deze technologie
kan op een meer efficiënte, snellere en voordeliger
manier mobiele data verzonden en ontvangen worden.
RouteConnect voegt hier nog een belangrijk pluspunt
aan toe: Flat Fee. Dat betekent dat u een vast bedrag
per maand betaalt – opgenomen in het abonnement –
en van te voren exact weet wat de kosten zijn.

Inclusief en zonder verrassingen
RouteConnect kiest voor duidelijkheid én een scherpe
prijsstelling. Daarom hanteren wij een ‘Alles Inclusief’
concept. Alleen dan weet u pas écht zeker wat de totale
kosten gedurende de looptijd zijn en wordt u aan het
eind van de maand niet ‘verrast’ door onverwachte facturen voor extra service, communicatiekosten of herinstallatie van de programmatuur op uw eigen PC of
server.

Daarom zijn onze prijzen inclusief:
service en support;
• software-updates;
• updates kaartmateriaal;
•	communicatie op basis van GPRS (continu inzage
in de werkelijke positie van uw voertuigen);
• systeem- en applicatiebeheer;
• inloggen vanaf elke locatie die u maar wilt;
• diverse managementrapportages.
•
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