
Mobiel personeelsbeheer

Bezoek www.frotcom.com voor meer informatie

Personeelsbeheer en fleet management werken samen.

Met de Mobiel Personeelsbeheer module kunt u taken en opdrachten op een eenvoudige en 
effectieve manier naar uw chauffeurs verzenden. Houd deze taken vervolgens in realtime bij 
naarmate ze vorderen. Uw klanten zullen de controle die u hebt over elke taak die wordt 
uitgevoerd waarderen.

U bewaakt het scherm in de verzendruimte 

naarmate elke transportservice vordert. 

Onmiddellijk spot u een service met een 

geschatte aankomsttijd die later is dan 

gepland. U kunt handelen voordat het te 

laat is en voorkomen dat de levering niet op 

tijd plaats vindt.

Hoe Wij Helpen

Met de Mobiel Personeelsbeheer Module kunt u 
taken/taken op een eenvoudige en effectieve manier naar 
uw chauffeurs verzenden.Volg deze taken vervolgens in 
realtime bij naarmate ze allemaal vorderen. Uw klanten 
zullen de controle die u hebt over elke taak die wordt 
uitgevoerd, waarderen.

In het voertuig krijgt uw chauffeur een nieuwe taak via zijn tablet 
aan boord. Hij analyseert de functiegegevens en accepteert deze 
door op de startknop te drukken. Vanaf dat moment begeleidt 
de tablet de chauffeur door alle geplande fasen totdat de 
operatie is afgerond.

Extra opties in de tablet zijn onder andere navigatie en 
messaging.

Op kantoor kunt u de voltooiing van elke taak in realtime 
opvolgen.

In feite kunt u met de flexibiliteit van de Mobiel 
Personeelsbeheer Module de exacte workflows definiëren die 
voor elk type taak worden verwacht, evenals de exacte 
formulieren die door uw chauffeurs moeten worden ingevuld in 
zulke uiteenlopende omstandigheden, zoals leveringen, tanken, 
wachttijden enzovoort. U kunt deze configureren om aan de 
specifieke behoeften van uw bedrijf te voldoen.

Voordelen

Taken eenvoudig verzenden en opvolgen
Wijs taken toe aan de juiste voertuig/bestuurders en controleer 
vervolgens de voortgang van elke taak ten opzichte van de 
dagplanning.

Verlaag het brandstofverbruik en kom steeds op tijd
Chauffeurs kunnen rechtstreeks naar hun bestemming 
navigeren met behulp van de geïntegreerde navigator. Niet 
meer onnodig rondrijden.

Verhoog de productiviteit
Uw chauffeurs zullen meer bestellingen kunnen voltooien 
zonder extra belasting.

Documenteer elke fase van de rit
Verzamel formulieren bij elke gebeurtenis: bewijs van levering, 
geweigerde banen, tanken, wachten, enz..



Hoe het werkt

De Personeelsbeheer Module biedt een interface voor 
Android onboard tablets, zodat taken kunnen worden 
verzonden naar de juiste bestuurders / voertuigen / teams.

Daarnaast is sms ook beschikbaar, waardoor de communicatie 
en de opslag van berichten worden verbeterd voor toekomstige 
beoordelingen.

De ingebouwde tablet bevat een volledig geïntegreerde 
navigatiemodule, zodat uw chauffeurs kunnen navigeren naar 
taak-/taaklocaties of een ander adres.

Een zeer gebruiksvriendelijke interface op de tablet begeleidt 
bestuurders om van de ene taakfase naar de volgende te gaan. 
Deze informatie is in real-time beschikbaar in Frotcom. 
Dispatchers kennen de exacte fase van elke taak op elk moment.

Binnenkomende tekstberichten, taken of waarschuwingen 
worden onmiddellijk weergegeven op de tablet.

“Frotcom's Personeelsbeheer systeem (WFM) op tablets was precies wat we 
zochten ... Het heeft de manier waarop we werken en communiceren aanzienlijk 

verbeterd en we zijn enorm blij met deze WFM-module.”
Cosme Valera

Manager logistiek - Ondara Logística - Spain

Belangrijkste kenmerken

Other related features you might be interested in

HET INTELLIGENTE
FLEET MANAGEMENT
VOOR UW BEDRIJF.
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• Geïntegreerd navigatiesysteem
• Routeplanning en -monitoring 

• Taakverzending
• Eenvoudig te gebruiken geïntegreerde navigatie (truckversies 

beschikbaar)
• Tekstcommunicatie in twee richtingen tussen kantoor en chauffeurs
• Automatische waarschuwingen wanneer de functiestatus niet 

verenigbaar is met de beweging van het voertuig
• Alarmen weergegeven op de tablet (bijvoorbeeld de rijgedrag-alarmen 

bij plotselinge versnellingen)
• Volledig aanpasbare werkstromen voor elk taaktype

Apparaten en accessoires

Garmin Fleet
Model: 700

Ontworpen voor lange afstand transport. Te gebruiken met de 
Personeelsbeheer software oplossing. Ook geschikt voor geïntegreerde 
navigatie.

Onboard terminal voor bestuurders

• API (integratie met externe software) 
• Tekstcommunicatie met bestuurders 
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