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Hebt u als touringcarondernemer al eens nagedacht over het gebruik van een 

fleetmanagementsysteem in uw voertuigen? Wellicht! Een boord computer 

helpt u om de administratieve druk te verlagen en meer en sneller inzicht te 

krijgen in uw operationele en financiële proces. Het is mogelijk door gebruik 

te maken van de Efficio ‘Coach’ boordcomputer.

In de afgelopen periode hebben Trip Software en Rietveld de krachten gebundeld om speciaal 
voor uw branche een zeer gebruiksvriendelijke en betaalbare boordcomputer te ontwikkelen die 
volledig is geïntegreerd met uw eigen Trip backoffice-systeem.

U maakt als ondernemer al gebruik van de uitgebreide mogelijkheden die Trip Software u biedt 
zodat u in staat bent om de processen binnen uw vakgebied op een gestructureerde manier te 
laten verlopen. Met de Efficio ‘Coach’ boordcomputer van Rietveld Fleetmanagement voegt u een 
volgende automatiseringsstap aan dit proces toe.

Bent u (nog) geen gebruiker van Trip Software? Ook dan zal EasyTrack een waardevolle toepassing 
zijn voor uw onderneming. Rietveld biedt u een oplossing die bij u past, van tracking & tracing tot 
aan de Efficio ‘Coach’ boordcomputer. 

Welke functies worden u geboden wanneer u gebruik maakt van de Efficio ‘Coach’ boordcomputer?

  Bestuurdersidentificatie (welke chauffeur op welk voertuig)
  Tracking & tracing
  Berichtenverkeer via datacommunicatie
  Navigatie
  Ritopdrachtmanagement



Door de gezamenlijke inspanning van Trip Software en Rietveld Fleetmanagement kunt u nu de geplande 
opdrachten direct vanuit het gra� sche planbord digitaal aan het voertuig versturen in een gestructureerde 
rit- of touropdracht. De bestuurder heeft overzichtelijk op zijn scherm welke werkzaamheden c.q. ritten er 
uitgevoerd moeten worden en kan de additionele ritinformatie eenvoudig raadplegen.

De geplande ritopdrachten worden automatisch aan het voertuig ver-
zonden wanneer de bestuurder zich aanmeldt. Gedurende de rit worden 
verschillende momenten door de boordcomputer vastgelegd en terug-
gekoppeld aan Trip. Hierbij kunt u denken aan vertrek garage, vertrek klant, 
retour klant, retour garage inclusief de bijbehorende uren en kilometers. 
Klantspeci� ek kunnen er parameters worden gede� nieerd voor het starten 
of het beëindigen van een klantlocatie.

De door de boordcomputer gegenereerde gegevens zullen automatisch 
binnen Trip op de juiste plek worden ingevuld. De voortgang van de rit 
is eenvoudig te volgen binnen scherm 70 door een update van de status. 
25%, 50%, 75% of 100% voltooid.

U kunt de bestuurder eveneens bijzonderheden laten melden via de  E�  cio 
‘Coach’ boordcomputer. Op een eenvoudige wijze zouden zaken verant-
woord kunnen worden zoals bijvoorbeeld verkoop dranken, extra uren, 
contact betaalde ritprijs, parkeerkosten, etc. Deze informatie wordt een-
voudig ontsloten via internet.

Het inrichten van de boordcomputer wordt uiteraard aangepast naar het 
gebruik binnen uw eigen onderneming.
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Laat u overtuigen van de voordelen die het biedt om met een boordcomputersysteem te werken door 
middel van een live demonstratie bij u op kantoor. Neem vandaag nog contact met ons op.

Naast de oplossing en het stabiel functioneren daarvan, is het minstens zo belangrijk te weten 
welke organisatie ervoor zorgt dat u goed gebruik kunt maken en blijven maken van uw voertuig-
automatisering.
Rietveld Fleetmanagement houdt zich inmiddels al bijna 20 jaar bezig op het gebied van 
 telecommunicatie en telematica. Het bedrijf is gevestigd in Giessenburg en beschikt door haar 
gekwalificeerde medewerkers over eigen …

  verkooporganisatie
  after sales
  helpdesk (telefonisch, via de digitale snelweg of middels ons klantensysteem)
  projectmanagement
  productmanagement
  planning en werkvoorbereiding
  montagefaciliteiten en gekwalificeerde monteurs
  R&D

… en maakt daarnaast gebruik van diverse partners, zoals Trip Software, en toeleveranciers 
waarvan zij hetzij de technologie dan wel de diensten afneemt of detacheert.
Omdat kwaliteit en bewustzijn voor Rietveld als onderneming en medewerkers van groot belang 
is, zijn zij zowel ISO 9001:2008- als ISO 14001:2004-gecertificeerd.
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