
| Optimaal wagenparkbeheer

| Bespaar op onderhoudskosten en verbeter 
  het milieu 

| Nauwkeurig overzicht wanneer uw voertuigen 
  of materieel service en onderhoud nodig hebben

| Ontvang tijdige meldingen voor een 
  keuring of onderhoudsbeurt

| Op basis van kilometers en draaiuren



| Overzichtelijk online Service Dashboard
Bekijk in één oogopslag het online Service Dashboard 
van de Remote Service Monitor. Alle gegevens, zoals 
kilometerstanden, draaiuren en keuringsdata, worden 
gepresenteerd in één overzichtelijk scherm. Hiermee 
krijgt u direct overzicht van de service en onderhoudsbe-
hoefte van uw voertuig of machine. Doordat de Remote 
Service Monitor een online applicatie is, kunt u op ieder 
moment en vanaf elke gewenste locatie de voertuigge-
gevens inzien en monitoren. 

| Vergroot uw mobiliteitszekerheid
De Remote Service Monitor attendeert u via e-mail en 
door middel van attentiekleuren wanneer voertuigen en 
machines onderhoud of een keuring nodig hebben. Niet 
alleen op basis van kilometerstanden, maar ook op basis 
van draaiuren. Dit alles biedt een grote 
mobiliteitszekerheid voor uw machines en wagenpark.

| Bespaar tijd en werk efficiënter 
Wilt u nog meer grip op de onderhoudskosten van uw 
wagenpark en hierin een besparing realiseren? Dan is 
de Remote Service Monitor de ideale oplossing voor 
uw wagenparkbeheer. Door het eenvoudig monitoren 
bespaart u veel tijd, waardoor u zich meer kunt bezig 
houden met uw core business.

| Inventarisatie en bewuste sturing
Verhoging van het bedrijfsrendement wordt gerealiseerd 
door proactieve onderhoudsplanning van arbeid en 
materiaal. Dit betekent minder stilstand en een efficiën-
tere inzet van machines en voertuigen. Een ander groot 
voordeel, met name voor leasemaatschappijen, is dat 
er heel nauwkeurig gestuurd kan worden op Reparatie, 
Onderhoud & Banden (ROB-kosten) bij 
contracten.

De Remote Service Monitor is een 
gebruiksvriendelijke & efficiënte oplossing 

voor optimaal wagenparkbeheer.

| Proactief onderhoudssysteem
De Remote Service Monitor kent een zeer snelle ROI en 
wordt daardoor heel aantrekkelijk voor specifieke doel-
groepen en applicaties. Geen conflicten met het OE-pro-
tocol, door het ontbreken van een CAN-bus 
connectie. Het systeem werkt proactief en geeft 
preventief onderhoud tijdig aan. Doordat het onderhoud 
gewoon kan plaatsvinden bij uw eigen onderhoudsdeal-
er, zijn er vaste prijsafspraken mogelijk. De dealer krijgt 
dan een eigen inlogcode voor de Remote Service Monitor 
en kan de voertuigen proactief inplannen voor onder-
houd, zonder dat er inzicht is in andere (privacygevoe-
lige) gegevens.

| RSM voordelen
| Geen ingewikkelde software op uw bedrijfsnetwerk
| Geen (te) dure onderhoudslicenties
| Geen CAN-bus aansluiting
| Met de Remote Service monitor kunt u aanzienlijke 
  kostenbesparing realiseren op: reparatie & onderhoud, 
  brandstof en verzekering

| Optimaal wagenparkbeheer met de Remote Service Monitor
De Remote Service Monitor is unieke en onafhankelijke online-service applicatie. Op ieder gewenst moment en elke 
locatie beschikt u over optimaal wagenpark-beheer. De Remote Service Monitor wordt gekoppeld aan de in uw voer-
tuig aanwezige (of nog te installeren) blackbox. Doordat de Remote Service Monitor gebruikt maakt van de modern-
ste technologieën, wordt tracking & tracing en optimaal wagenparkbeheer in één applicatie 
samengevoegd. Online en realtime weten waar uw voertuigen zich bevinden en daarnaast ook nog direct een 
nauwkeurig overzicht wanneer uw voertuigen of materieel service & onderhoud of verplichte keuringen nodig heb-
ben, dat is de kracht van de Remote Service Monitor.
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