
Fleet Management Services

De verbinding tussen
uw kantoor en uw vloot
Met Fleet Management Services biedt Scania diverse slimme diensten
die transportbedrijven helpen hun wagenpark beter te beheren.

retrofit voor €500,-

bij een FMS of Tacho contract

van minimaal 24 maanden 



Standaard in elke
nieuwe Scania
Elke nieuwe Scania heeft standaard de Scania Communicator aan boord, 
een black box met dataverbinding waarmee u vanaf kantoor uw gehele 
wagenpark op de voet kunt volgen. Zo krijgt u toegang tot een schat aan 
gegevens die u kunt gebruiken om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat 
betekent maximale inzetbaarheid van uw wagenpark, het laagst mogelijke 
brandstofverbruik en volledige logistieke efficiency. Daarmee is Scania Fleet 
Management Services dé bouwsteen voor uw zakelijk succes.

Onze services

Automatische tachograafdownload
Met de Scania Tachograaf Services worden de tachograaf- en 
chauffeurskaartbestanden automatisch uitgelezen en opgeslagen. Zo krijgt u 
inzicht in rij- en rusttijden van uw chauffeurs en voldoet u aan alle wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van het vastleggen van tachograafgegevens.

Rijstijlanalyse (Driver Evaluation)
Wordt er voldoende uitgerold? Wie remt er regelmatig te hard? Met 
de rijstijlanalyse van Scania Fleet Management krijgt u inzicht in de 
verbruikscijfers en de hieraan verbonden rijstijlindicatoren. Dit zowel op 
voertuigniveau als op chauffeursniveau.

Track & Trace
Met onze Track & Trace service weet u altijd waar uw voertuigen zich bevinden. 
Hoeveel rijuren heeft de chauffeur nog ter beschikking, hoeveel brandstof 
is er nog aan boord, zijn er storingen in het voertuig? Ook die informatie 
krijgt u realtime. Laad adressen op in het navigatiesysteem en verander de 
bestemming van het voertuig via de Scania Fleet management website.

Data Access
Verbind uw Scania met uw IT-platform zonder extra hardware. Wilt u de data 
uit de communicator in uw IT-platform integreren? Dat kan via het Data Access 
abonnement. Uw IT-platform haalt via Webservices uw voertuigdata van de 
Scania Servers. Zo spaart u de installatie van hardware uit, heeft u toegang 
tot meer specifieke voertuiginformatie en kunt u in uw vertrouwde omgeving 
blijven werken.

Wat kan Scania Fleet 
Management Services 
voor u betekenen?
• Diagnose op afstand
• Wekelijkse rapportage over 

verbruikscijfers
• Online onderhoudsplanning
• Bediening standkachel op afstand3

• Rijstijlanalyse en -rapportage per 
chauffeur

• Brandstofrapporten
• Track & Trace
• Automatisch uitlezen van 

tachograaf en bestuurderskaart
• Activatie zonder binnenkomst
• Geen softwarekost
• Dataverkeer inbegrepen in 

maandprijs

Van start zonder kosten
Het Monitorpakket is de basis van 
onze Fleet Management Services1 
en gratis voor elke eerste eigenaar 
van een nieuwe Scania. Dit pakket 
geeft u wekelijks een duidelijk rapport 
met de verbruikscijfers en diverse 
andere rijstijlparameters. Nuttig is 
ook de serviceplanner, die voor alle 
voertuigen en trailers in uw vloot 
onderhoudsbeurten en keuringsdata in 
kaart brengt. Voor de nieuwe generatie 
Scania heeft u tevens de mogelijkheid 
om de standkachel op afstand te 
bedienen via uw smartphone.

Meer weten?
Benieuwd naar de mogelijk-
heden van Fleet Management 
Services voor uw bedrijf? 

Neem dan contact op met uw 
Scania dealer.

Retrofit2

Installatie van de com-
municator op oudere 
Scania’s of andere merken

Heeft uw vrachtwagen nog 
geen Communicator?
Laat deze installeren in uw 
truck, ongeacht het merk en 
geniet dankzij de Retrofit.

€ 1.145/vtg

Onze pakketten2

Tachograaf  Tacho download met vaste intervallen € 22/mnd

 Tacho download PLUS met zelf in te stellen intervallen € 25/mnd

Controle  Controle 1’ met positieupdate per 1’  € 40/mnd

 Driver Evaluation   € 22/mnd

 Positioning per 1’ € 20/mnd

Data Access  Data access  € 22/mnd

Combinatiekorting
bij combinatie van een tachograaf- en een controlepakket  -€ 10/mnd

1 Scania respecteert de wet op de privacy. Activatie kan daarom pas na uw schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met uw dealer.
2 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Bij Retrofit op andere merken, prijs excl. FMS interface van het merk zelf.
3 Alleen voor een Nieuwe Generatie Scania, geen ADR, voertuig moet uitgerust zijn met automatische klimaatcontrole.


