
Installatie gebeurt door heel Nederland, ook op 
locatie, door onze eigen monteurs! Hierdoor 
bent u verzekerd van deskundigheid en korte 
communicatielijnen. Niet voor niets bieden wij 
5 jaar inbouwgarantie!

Met uw persoonlijke Fleetassist platform heeft u 
altijd en overal beschikking over uw ritregistratie 
en kunt u uw voertuig(en) op ieder apparaat 
realtime volgen. 

INSTALLATIE

Fleetassist biedt een ritregistratie die 100% voldoet 
aan de laatste eisen van de belastingdienst. U 
voorkomt hiermee een hoop administratieve 
handelingen.

24/7 ONLINE, WERELDWIJD!

100% FISCUSPROOF

Fleetassist biedt een compleet fleetmanagement pakket 
voor ritregistratie en voertuig lokalisering. Door middel van 
ons eigen online platform kunt u eenvoudig uw ritregistratie 
inzien en overal ter wereld, op ieder apparaat uw voertuig 
volgen.

    ONZE VOORDELEN

   Betrouwbaar ritregistratie- en voertuigvolgsysteem

   24/7, wereldwijd inzicht in uw wagenpark

   Europese dekking

   5 jaar inbouwgarantie

   Maandelijks opzegbaar, geen verborgen kosten

UW PARTNER VOOR 
RITREGISTRATIE & VOERTUIG 
LOKALISERING!

Heeft u een vraag? 
Bel ons gerust  088 0123 350



Fleetassist geeft u inzicht in het rijgedrag van uw 
chauffeurs. Bekijk en vergelijk gedragingen als 
onder andere: snelheid, acceleratie, remgedrag, 
brandstofverbruik, etc.

De hardware communiceert uitsluitend met onze eigen 
servers. Uw persoonlijke data is versleuteld met de 
hoogst mogelijke encryptie. Alle servers voldoen aan de 
hoogst gestelde ISO normen. Informatie wordt uitsluitend 
opgeslagen in een eigen serverpark.

De ontwikkeling van Fleetassist gebeurt onder één 
dak. Hard- en software zijn hierdoor optimaal op elkaar 
afgestemd. Er is gekozen voor de meest multiple user 
server techniek, waar onder andere Amazon, Google, 
Yahoo en Ebay mee werken. 

Fleetassist is het white label van de gerenommeerde 
organisatie Fleetaccess B.V. Fleetaccess heeft al jaren-
lange ervaring op het gebied van auto elektronica. Klanten 
beoordelen ons gemiddeld met een 8.9! Zo bent u zeker 
van een professionele en betrouwbare speler.

RIJGEDRAG ANALYSE / ECODRIVE

UW GEGEVENS, IN VEILIGE HANDEN

ONTWIKKELING ALLEMAAL ONDER ÉÉN DAK

FLEETASSIST, HET WHITE LABEL VAN 
FLEETACCESS

FLEETASSIST
basic

FLEETASSIST
basic+

FLEETASSIST
security+

   Inclusief BASIC functies

   Onderhouds- module / planning

   ECO Drive

   Rijgedrag analyse

   Brandstofniveau *

   Boordcomputer info*

   Kijk op de website voor alle functies!

   Live voertuig volgen in heel Europa

   Startblokkering op afstand

   SMS / e-mail / systeemnotificatie 

       bij alarm melding

   24/7 online platform, op elk apparaat

   Rijgedrag analyse

   Geofencing

   Gratis software updates

   Live verkeersinformatie

   Google maps + streetview

   Kijk op de website voor alle functies!

PRIJS OP AANVRAAG

(Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden, 
uw persoonlijke wensen zijn geheel samen te stellen)

Fleetassist B.V.
Spegelt 29a, 5674 CE Nuenen
Nederland

Telefoon  088 0123 350
Fax     084 7146 588
Email  info@fleetassist.nl
Web  www.fleetassist.nl

* vraag naar de mogelijkheden voor uw voertuig.

€ 199,00vanaf (excl. BTW) € 299,00vanaf (excl. BTW)

vanaf 

€ 9,00 
/maand

€ 9,00 
/maand

(excl. BTW)(excl. BTW)

   Ritregistratie, 100% fiscusproof

   Live voertuig volgen in heel Europa

   7 jaar gegevens opslag

   Geofencing

   Fiscale rapportage in Excel, 

       PDF en via online portaal

   Snelheidsrapport

   24/7 online platform, op elk apparaat

   Gratis software updates

   Live verkeersinformatie

   Google maps + streetview

   Chauffeursidentificatie (optioneel)

   Kijk op de website voor alle functies!


