
Boordcomputers & Fleetmanagement



Zoals elke bewuste ondernemer wilt u dat de processen in uw organisatie soepel 

verlopen en dat u volledig inzicht hebt in het gebruik van uw bedrijfsmiddelen.

Om dit te bereiken wilt u gebruik maken van een modern en gebruiksvriendelijk fleetmanagement systeem 
dat u het gemak van de nieuwste technologieën biedt. Slim, efficiënt, schaalbaar en zeer gebruiksvrien-
delijk. Dé ingrediënten van EasyTrack. Omdat u een oplossing wenst die bij u en uw onderneming past, 
onderscheiden wij binnen EasyTrack de volgende modules: Economy, Premium en Optima. Door deze 
opbouw kan het systeem eenvoudig meegroeien met uw automatiseringsbehoefte.

Modulair
Rietveld biedt met EasyTrack de oplossing voorzien van essentiële functionaliteiten waarbij u zelf het 
automatiseringstempo bepaalt. Traditionele boordcomputersystemen bieden direct een grote hoe-
veelheid aan mogelijkheden en functionaliteiten die zich vertalen in een hoge aanschafprijs. Niet 
iedere ondernemer heeft direct behoefte aan zoveel functionaliteit en bewandelt liever de weg van 
geleidelijkheid. Daarom is EasyTrack modulair. Welke module ook bij uw bedrijfsvoering past, u bent 
altijd verzekerd van een systeem dat naadloos hierop aansluit. U betaalt nooit voor wat u niet gebruikt.

Als prijs- en kwaliteitsbewuste ondernemer zult u bemerken dat automatiseren niet kostbaar hoeft 
te zijn. Met EasyTrack beschikt u over een volwaardig fleetmanagementsysteem met een korte terug-
verdientijd. Een hogere klanttevredenheid, betere service en lagere kosten zijn het resultaat.

Kortom, met EasyTrack zijn uw voertuigen echt het verlengstuk van uw bureau.



Optimaliseer uw dienstverlening
Via internet altijd inzicht in de exacte locaties 
van uw voertuigen en materieel, de gereden 
routes en de stops. Door real-time informatie 
bent u direct in staat te reageren op de dagelijk-
se dynamiek in uw branche en zult u de dienst-
verlening richting uw klanten optimaliseren.

Besparing door efficiënt 
ordermanagement
E�  ciënt ordermanagement bereikt u door een 
koppeling met uw TMS. Geen papieren ritlijsten 
meer maar een integratie met de E�  cio Boord-
computer. De chau� eur kan direct vanuit de rit-
opdracht navigeren en zijn werkzaamheden ver-
antwoorden. Door de directe terugkoppeling van 
de status en orderinformatie heeft de planning 
in één oogopslag actuele planningsinformatie, 
behoort de manuele verwerking van de ritlijsten 
in uw backo�  ce tot het verleden en zult u het 
fakturatieproces aanzienlijk versnellen.

Vereenvoudigen van de administratie
Naast de automatische registratie van de  begin- 
en eindtijden beschikt u met EasyTrack ook over 
een accurate manier om de activiteiten te ver-
antwoorden die de handgeschreven dagstaten 
vervangen en daarmee de tijdrovende admini-
stratieve rompslomp aanzienlijk verminderd. 
Door een klantspecifieke inrichting van de 
Efficio Boordcomputer zal informatie worden 
ontsloten die direct beschikbaar is voor de uren-
verwerking of facturering.

Minder telefoonverkeer en duidelijke 
communicatie brengt rust op de planning
Verminderen van telefoonverkeer wordt ook 
bereikt door het versturen van tekstberichten 
via datacommunicatie. Het is een eenvoudige 
en  e�  ciënte manier om tussen chau� eur en de 
planning noodzakelijke informatie uit te wisse-
len. Daarnaast biedt EasyTrack u met de functie 
‘Taken’ de mogelijkheid om – zonder integra-
tie – ritopdrachten samen te stellen en naar de 
 Efficio Boordcomputer te versturen.
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Uren- en onkostenberekening in een 
handomdraai
Door de inzet van EasyWatch behoort het 
handmatig verwerken van dagstaten en het 
berekenen van de uren- en onkostenvergoeding 
tot het verleden. In combinatie met de Efficio 
boordcomputer biedt EasyWatch u geautoma-
tiseerde salarisvoorloop berekening op basis 
van de CAO Beroepsgoederenvervoer eventueel 
gecombineerd met de verdere interne bedrijfs-
afspraken. EasyWatch vult de internetapplicatie 
web.easytrack.nl naadloos aan.
EasyWatch is maatgevend voor de automati-
sche verloning en managementrapportage in 
de transportmarkt.

Geïntegreerde navigatie – gemak 
voor de bestuurder
Eenvoudig te bedienen onboard navigatie van 
Garmin; via manuele ingaven of direct aange-
stuurd vanuit de ritopdracht.

Gebruiksvriendelijke manier om op  afstand 
de digitale tachograaf uit te lezen
Het handmatig uitlezen en archiveren van digita-
le tachograafdata brengt een groot aantal hande-
lingen met zich mee. EasyTacho helpt uw orga-
nisatie dit proces aanzienlijk te vereenvoudigen. 
EasyTacho biedt meer! U kunt ook op elk moment 
over actuele gegevens van uw chau� eurs en 
voertuigen beschikken zoals het rijtijdenbudget, 
de status van de digitale tachograaf en het opvra-
gen van (sociale) rapporten. Alle tachograafdata 
wordt 24 maanden gearchiveerd.



EasyTrack Economy EasyTrack Premium EasyTrack Optima

Tracking & Tracing

Ritregistratie

Urenregistratie

Registratie externe signalen (bijv. PTO/’draaiuren’)

Uitgebreide rapportage

Optioneel

Chau� eursidenti� catie

Brandstofmanagement

Onderhoud- en servicemanagement

CAN-bus koppeling

EasyDrive

EasyTacho

Charterview

EasyTrack Mobile

Idem aan EasyTrack Economy, uitgebreid met:

Navigatie

Communicatie

Optioneel

Brandstofmanagement

Onderhoud- en servicemanagement

CAN-bus koppeling

EasyDrive met rijstijlassistent

EasyTacho

Charterview 

EasyTrack Mobile

Idem aan EasyTrack Premium, uitgebreid met:

Activiteitenverantwoording

Ordermanagement

Integratie met CAO-software/verloning

CAN-bus koppeling

Optioneel

Integratie met backo�  ce-systemen

EasyWatch

Brandstofmanagement

Onderhoud- en servicemanagement

CAN-bus koppeling

EasyDrive met rijstijlassistent

EasyTacho

Charterview

EasyTrack Mobile
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|   Garmin (Truck)navigatie

|   Track & Trace

|   Management informatie

|   Assetmanagement

|   Berichtenverkeer & navigatie

|   Uren- & activiteitenverantwoording

|   Uren- & onkostenberekening o.b.v. CAO

|   Brandstofmanagement

|   Integratie BackO�  ce

|   Realtime verkeersinformatie (DAB)

|   Modulair uitbreidbaar

| 
Android        Wi�       Bluetooth




