
SMART REPORT:
BESPAAR BRANDSTOF. BESPAAR TIJD. 
BESPAAR GELD.
NU, OP DE STRALIS JONG GEBRUIKT  
EURO 6 MY 2016.
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VLOOTOVERZICHT Start: Maandag 01 feb. 07:00:00 / Einde: Zondag 07 Feb. 24:00:00
”DRILL DOWN” VAN CHAUFFEURSGEDRAG EN VOERTUIGPRESTATIES VOOR EEN UITGEBREIDE ANALYSE

Beste kans op verbetering: UITROLLEN Belangrijkste brandstofbesparingsfactor: ACCELERATIE
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SLUIT UW TRUCK AAN,  
EN WIJ DOEN DE REST.

Voertuigen

GPS tracering

Gegevensoverdracht

Fleet Server Wagenparkevaluatie

IVECO heeft een complete set van geïntegreerde rendement verhogende  
oplossingen ontwikkeld om de productiviteit te verhogen en TCO, brandstofkosten 
en CO2-uitstoot te verlagen.  

IVECO’s exclusieve Driving Style Evaluation-systeem stelt u in staat om de rijprestaties  
van al uw chauffeurs, het brandstofverbruik en de CO2-emissie te bewaken.  
De DSE biedt de chauffeur on the job begeleiding – met als resultaat minder ongevallen,  
een lager brandstofverbruik en geringere CO2 emissies evenals lagere onderhoudskosten  
als gevolg van minder overbelasting van verbruiksmaterialen van de remmen, transmissies  
en banden.

Hoe het 
werkt:

BEHEERSING VAN BRANDSTOFVERBRUIK  
EN CHAUFFEURSGEDRAG

Als u op zoek bent naar gemakkelijk leesbare overzichten van het brandstofverbruik van uw 
wagenpark en de CO2 voetafdruk; als u uw chauffeurs wilt helpen om hun rijstijl voortdurend 
te verbeteren, dan is Smart Report voor u bedoeld.

BRANDSTOF-ADVIESDIENSTEN.

U ontvangt wekelijks rapporten in uw mailbox over 
belangrijke KPI's, op basis van de prestaties van uw 
voertuigen en het gedrag van uw chauffeurs. 

Deze rapporten bevatten bovendien handige tips en 
aanbevelingen voor het verder verbeteren van uw KPI's  
en het vergroten van uw brandstofbesparing.

MIJN IVECO SMART REPORT

MIJN IVECO SMART REPORT voordelen:

• Bepalen van kansen voor brandstofbesparing en CO2-reductie
• Continue praktijkcoaching van uw chauffeurs met het exclusieve  
 IVECO Driving Style Evaluation (DSE)-systeem
• Bewaak de brandstofkosten en CO2-voetafdruk van elk voertuig in uw vloot

CO2  
WEKELIJKSE UITSTOOT

1,5 TON/WEEK

BRANDSTOFBESPARINGSSCORE 
WEKELIJKSE EVALUATIE PER CHAUFFEUR

BRANDSTOF-
BESPARING 

7,7
VERSNELLINGEN  

SCHAKELEN 8.6
ANTICIPEREND RIJDEN 8.6

BRANDSTOFVERBRUIK 
WEKELIJKS VLOOTGEMIDDELDE

25,5 kg/100km

  Beste   Gemiddeld   Slechtste

TOT -10% 
BRANDSTOFBESPARING
MODEL YEAR 2016 VERGELEKEN  

MET MODEL YEAR 2013



BRANDSTOFADVISEURS  
EN RIJACADEMIES  
OP DE BELANGRIJKSTE  
EUROPESE ROUTES

Brandstofadviseurs

Rijacademies

BRANDSTOFADVIES*

RIJACADEMIES*

Een lokaal team van IVECO-specialisten op het gebied van brandstofbesparing
• Een toegewijd team van brandstofadviseurs geeft advies gebaseerd op de unieke knowhow  
 van IVECO
• Brandstofadviseurs volgen voortdurend de KPI's van de vloot en ontwikkelen 
 brandstofbesparingsplannen op maat

Hoe het werkt
• Constante bewaking door een lokale Brandstofadviseur
• Consultancy per kwartaal om vloot- en chauffeursgedrag te analyseren
• Actieplan voor verdere brandstofbesparing en om exploitatiekosten van de klant te verminderen

• Goede chauffeurs kunnen brandstofbesparingen bereiken die alleen met de beste technologische 
 apparatuur haalbaar is: daarom biedt IVECO specifieke rijcursussen om voor onze klanten  
 de vaardigheden van hun chauffeurs te verbeteren
• Wij leren hoe het brandstofverbruik kan worden verlaagd, de levensduur van het voertuig kan  
 worden verlengd en de verkeersveiligheid kan worden gemaximaliseerd
• De trainingen kunnen op de eisen van de klanten worden afgestemd en worden gegeven in hun  
 bedrijf of in IVECO-faciliteiten.  
 De behandelde onderwerpen omvatten: kennis van het voertuig, kenmerken en functies, en rijpraktijk  
 met een professionele instructeur
*Kosten voor aanvullende diensten wordt bepaald door de markt met een lokale leverancier.




