
Connecting fleets to the cloud

Telemetrie en fleetmanagement 
op één IoT-platform



Lees meer over onze oplossingen op Fleets-Online.com

Fleets Online 
verbindt alles!
Maak uw bedrijfsvoering effectiever door 
mobiele data te verzamelen en deze te 
combineren waardoor uw activiteiten 
slimmer, efficiënter en ‘groener’ uitgevoerd 
worden. 

Wij zijn al meer dan 25 jaar werkzaam in de 

telematica-industrie en begrijpen dat bruikbare 

gegevens van cruciaal belang zijn voor een 

efficiënte inzet van bedrijfsmiddelen. Ons 
IoT-platform biedt back-office-verbindingen, 
flexibele hardware, de laagste bedrijfskosten 
en de beste management- en rapportagetools 

in zijn klasse.

 ö Hardware agnostisch, kies het meest 
geschikte apparaat

 ö Open en transparant, volledig op API’s 
gebaseerd

 ö Toekomstbestendig, schaalbaar en 
uitbreidbaar

 ö Flexibele, onafhankelijke componenten

 ö Eén enkel platform met meerdere  

front-ends

 ö Multichannel; GSM, Lora, Wifi, Sigfox

 ö Op de cloud gebaseerde, snelle en 
eenvoudige implementatie

 ö Aanpasbare ‘Business Rules’



 ö Privé/zakelijke kilometerregistratie

 ö Live Track & Trace en alarmmeldingen

 ö Krachtige rapportagetool

 ö Rijgedrag verbetering & 
brandstofbesparing

 ö Diefstalbeveiliging 

 ö GPS data

 ö Live Track & Trace en alarmmeldingen

 ö Remote Tacho download

 ö Rijgedrag verbetering & 
brandstofbesparing

 ö ChauffeursApp en Open platform

 ö Klant-specifieke sensors

 ö GPS- plaatsbepaling

 ö Real-time alarm

 ö Pro-actief handelen door sensorinformatie

 ö Slimmere apparaten

Fleets
Efficiëntie voor uw wagenpark

Trucks
Inzicht en controle voor uw vrachtwagens

Sensors
Optimaal inzicht in alle facetten van uw 
machines

 ö (Stroomloze) objecten volgen

 ö Lange Batterijduur  

 ö Eenvoudige montage & verschillende 
afmetingen hardware

 ö Verschillende netwerken; Satelliet, GSM, 
GPRS, LORA, SIGFOX

 ö Slimme alarmen met Geofence

Assets
Manage, plan en beheer al uw objecten

Chauffeursapp
Maak zelf digitale formulieren voor uw chauffeurs 
en buitendienst medewerkers

 ö Eigen formulieren aanmaken

 ö Gemakkelijk te bedienen app op iedere Android telefoon

 ö API koppeling met backoffice software

 ö Iedere medewerker online op een platform met uw 

voertuigen, machines en assets



Vraag vandaag nog een demo aan! 

Neem contact met ons op via

076-303 0795 

of

 info@fleets-online.com

Meer informatie op

www.fleets-online.com


