ARVAL ACTIVE LINK
Arval Active Link maakt fleet management nog efficiënter met zijn nieuwste telematica. De automatische verwerking in real time van
gegevens die rechtstreeks uit de wagens zijn gehaald, maakt het de fleet manager eenvoudiger om de TCO van zijn vloot op te volgen en
te controleren.
Met Arval Active Link blijven de data van uw vloot binnen handbereik, of de wagens nu door Arval zijn gefinancierd of niet. Die belangrijke
innovatie komt tegemoet aan de behoefte van elk groeiend bedrijf.
Met behulp van een enkele, modulaire online interface en een handig dashboard, kunt u via Arval Active Link de afgelegde kilometers, de
reistijd, het gebruik van de wagen, de rijstijl en vele andere parameters opvolgen.

DE VERSCHILLENDE MODULES VAN ARVAL ACTIVE LINK
ACTIVE LINK

EUR 3,00

+

Promoot een duurzame rijstijl

+
Anticipeer contractwijzigingen

Ontvang diefstalmeldingen

ACTIVE
JOURNEY
EUR 2,00

Verbeterd live privé- en professioneel
gebruik.
Controle over belangrijke prestatieindicatoren.

ACTIVE
ROUTING

Real time beheer van bestuurders.

EUR 2,00

+

ACTIVE
SHARING
EUR 2,00

Volg de afgelegde kilometers
en activiteit van uw vloot

+

Toewijzing van missies.

Vereenvoudigd beheer van poolwagens
door vooraf de bestuurders voor elke rit te
identificeren.

Gps-positionering
telkens een wagen
start en stopt.

Gps- positionering
in real time.

Kaartlezer ter
identificatie van
bestuurders

Privé-gebruik opvolgen.

Optie: privé-knop – EUR 1,00

RFID kaartlezer – EUR 1,00

Voor Active Journey & Active Routing

Voor Active Sharing (identificatie van de bestuurder)

UW VOORDELEN
KOSTENREDUCTIE
Verbeterde opvolging
van de afgelegde kilometers
Verbeterd
onderhoudsmanagement
Verbeterd rijgedrag

VEILIGHEID

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT

Een betrouwbaardere vloot
door de verbeterde anticipatie
van het onderhoud
Identificeren van ‘risicovolle’
bestuurders dankzij
rij-indicatoren

Snellere reactietijd voor
klantinterventies
De mogelijkheid om gestolen
wagens snel terug te vinden

Sensibilisering van
bestuurders voor
veiligheid

VOORDELEN VOOR UW BESTUURDERS
PRIVACY
Gegevensprivacy
tijdens privé-ritten

VEILIGHEID EN GERUSTSTELLING
Waarschuwingen bij diefstal met gpspositionering

Kwalificatie van de
professionele en privé-ritten
van de bestuurders

PRODUCTIVITEIT
Rijstatistieken onmiddellijk
beschikbaar op smartphones
Met Active Journey is de route ook
zichtbaar op alle toestellen

ARVAL ACTIVE LINK GAAT EEN STAP VERDER
COMPLETE INTEGRATIE VAN VLOOTBEHEERDIENSTEN
Proactief contractbeheer
Eenvoudige implementatie van
trainingsprogramma's voor bestuurders dankzij rijstijlanalyse
Eén toegangspunt via het Arval Connect webportaal

GEVORDERD BEHEER VAN HET GEBRUIK VAN BEDRIJFSWAGENS
Opvolging van het aantal kilometers in overeenstemming met het
bedrijfswagenbeleid
Details van privé-ritten enkel zichtbaar voor bestuurders
Gegarandeerde gegevensbeveiliging dankzij de ervaring van een grote
bancaire dochteronderneming.

ACTIVE

JOURNEY
DEZE OPTIE MAAKT ARVAL ACTIVE LINK NOG
EFFICIËNTER IN HET ANALYSEREN VAN PROFESSIONELE
RITTEN EN VERBETERT DE OPERATIONELE EFFICIËNTIE VAN FIELD MANAGERS.

GOED OM WETEN

VOORDELEN

− Elke bestuurder heeft een beveiligde privétoegang tot het platform.
− De bestuurder bevestigt het doel van zijn rit
vanaf zijn smartphone of computer.
− Hij kan dit ook door de privé-knop in te drukken
als op deze optie is ingeschreven.
− Voor elke nieuwe verbinding wordt een lijst met
ritten aangeboden: privé of professioneel.
− Professionele en privé-ritten kunnen vooraf
worden gekwalificeerd met een lijst van
opgeslagen adressen: kantoor, thuis, klanten...

Deze optie is volledig gewijd aan de bestuurder en
de fieldmanager (head of operations,
salesvertegenwoordiger enz.)
De bestuurder kan zijn professionele ritten
kwalificeren door een rapport uit te trekken. Hij kan
ook favoriete locaties beheren en zijn rijstijl
bekijken op een kaart, zoals bijvoorbeeld plots
remmen of onnodig optrekken. Beter zelfs, hij kan
zijn gedragscores wat betreft duurzaam en veilig
rijden ook raadplegen.
Operationele managers krijgen via de ‘Team’ tab
van Active Journey toegang tot
productiviteitsindicatoren van een bestuurder of
wagen.

UW DOELEN
Vlootkosten
Verbeterde inschatting van privé- en professionele
ritten om het beleid voor het gebruik van
bedrijfswagens te verbeteren.

CSR / Compliance
Beheer van privégebruik met real-time fiscale
rapporten.
Operationele efficiëntie
Verbeterde werknemersproductiviteit.
Geoptimaliseerde tripkwalificatie.

ACTIVE

ROUTING
DE GEOLOCALISATIEOPTIE VEREENVOUDIGT DE ANALYSE VAN
RITTEN IN REAL TIME EN VERBETERT ZO DE PRODUCTIVITEIT VAN UW TEAMS.

VOORDELEN

FOCUS
Het meten van prestaties verbetert rijgewoontes
drastisch met een opmerkelijk placebo-effect:
volgens telematicastudies hebben bestuurders de
neiging hun rijgewoontes drastisch te wijzigen
wanneer ze weten dat er een box in hun wagen
staat opgesteld.

Om de prioriteiten van zijn onderneming en
medewerkers aan te kunnen sturen, krijgt de
operationele manager in real time al zijn wagens,
hun locatie en hun status te zien op een kaart: in
beweging, gestopt of geparkeerd. Wagens in
privégebruik worden niet op de kaart weergegeven.
Op het scherm identificeert de manager de
bestuurder door zijn cursor op het pictogram van de
wagen te plaatsen. Zo kan hij boorbeeld de
dichtstbijzijnde wagen selecteren voor een
interventie. De geschatte reistijd wordt
weergegeven rekening houdend met het verkeer.
De bestuurder kan zichzelf te allen tijde als privé
opgeven met zijn smartphone of met de privé-knop
in wagens uitgerust met de Active Routing optie. De
gps-positionering wordt dan geblokkeerd.

UW DOELEN
Vlootkosten
Verantwoord rijden promoten

CSR / Compliance
Verbeterde toewijzing van missies.
Wagens vinden die zich het dichtst bij specifieke
locaties bevinden.

ACTIVE

SHARING
DEZE OPTIE MAAKT VLOOTBEHEER MOGELIJK VOOR
NIET TOEGEKENDE WAGENS.

FOCUS

VOORDELEN

Met behulp van de kaartlezer identificeert deze
optie welke werknemer de wagen gebruikt tijdens
bepaalde ritten.
De gebruiksindicatoren van de wagen blijven gelijk.
Ze worden weergegeven met dynamische grafieken
en gesynthetiseerde templates.
Gegevens kunnen gedownload worden in
excelformaat zodat de fleet manager ze kan
verwerken.

Een kaartlezer identificeert de verschillende
bestuurders die eenzelfde wagen delen. De
verzamelde informatie kan daardoor toegewezen
worden aan een specifieke geïdentificeerde
bestuurder.
Welke bestuurder heeft de wagen gebruikt?
Wanneer?
Duurtijd?
Wat met het aantal afgelegde kilometers?
De rijstijl?
Deze optie biedt dezelfde voordelen als die waarbij
toegewezen wagens worden beheerd. Het biedt
eveneens de mogelijkheid om een bestuurders
rijgedrag te volgen, welke wagen er ook wordt
gebruikt.

UW DOELEN
Vlootkosten
Vereenvoudigd autodelen
Autogebruik opvolgen
Rijstijl van de poolwagengebruikers opvolgen

CSR / Compliance
Boetes aan de juiste bestuurder bezorgen

