OPTIMAAL GEBRUIK
VAN UW TRUCKS
Fleet Managementsysteem Connect Desk

HAAL UIT UW TRUCKS WAT ER
U wilt kwaliteit leveren, tegen zo laag
mogelijke kosten. Dat kan alleen als
uw magazijn- en heftrucks optimaal en
efficiënt worden ingezet. Inzicht in het
gebruik van de transportmiddelen is
daarbij onmisbaar. MotracLinde biedt
dit inzicht, met Connect Desk.

Wat doet Connect Desk voor u?
Uw intern transportmaterieel wordt voorzien
van kleine kastjes. Draadloos geven zij tijdens
de operatie informatie door. Wie rijdt op welke
truck, hoe wordt het transportmiddel gebruikt,
hoe zit het met de productiviteit? Connect Desk
houdt deze en diverse andere gegevens voor
u bij. Achter uw bureau krijgt u alle data met
één klik overzichtelijk op uw beeldscherm te
zien. Het inzicht in deze gegevens verschaft u de
basis voor een optimaal en efficiënt vlootbeheer.

TRUCKVLOOT

SERVER

“Met Connect Desk registreren we het gebruik
en de productiviteit van al onze magazijntrucks in Nederland; zo krijgen we inzicht in
de gehele vloot en gebruiken we de data
om de trucks efficiënter in te zetten.”
Bart Kuijpers,
Warehouse Employee

Henk Gerards, Director Operations Benelux voor
Contract Logistics bij GEODIS in Venlo

IN ZIT MET CONNECT DESK
Wat levert het u op?

DE JUISTE PERSOON MET HET JUISTE
CERTIFICAAT OP HET JUISTE TRANSPORTMIDDEL
daarmee voldoet u aan de wetgeving én
verbetert u de veiligheid

MINDER SCHADES
dankzij beter inzicht in het ontstaan van schades

VERLAGING VAN DE KOSTEN
door inzicht in de nieuwe data weet u of hetzelfde werk
gedaan kan worden met minder heftrucks en/of fte’s

BENCHMARKING
centrale vergelijking tussen chauffeurs, afdelingen
en processen, ongeacht uw locaties

“Voordeel van Connect Desk is dat iedere
gereden schade automatisch geregistreerd
wordt. Onze schades zijn drastisch
afgenomen; we zien dat onze chauffeurs
het ownership serieus nemen.”
Mike van Stein Callenfels,
Operator Autoverlading

Jan Leuwerink, Supervisor Logistics Supply Chain
bij AkzoNobel

WAT KRIJGT U?
Het Connect Desk pakket bestaat uit:
hardware (kastjes geschikt voor
alle typen transportmiddelen) (1)
een shock sensor (2)
een bluetooth ontvanger (voor de
overdracht van de gegevens aan
uw computersysteem, ook
mogelijk via wifi en GSM) (3)
een softwarepakket in modules
eenmalige on-the-job training
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Connect Desk is modulair opgebouwd en
naar behoefte te integreren op uw vloot met:
toegangscontrole en pre-check
dataverzameling en shocksensor
gebruikersanalyse en
batterijmanagement
lokalisering van trucks, indoor
en outdoor
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Wie zijn wij?

Meer weten?

Als exclusief importeur van Linde magazijn- en heftrucks, beschikt MotracLinde
over zestig jaar ervaring en kennis op het gebied van interne logistiek.
Wij leveren topkwaliteit met een totaalaanbod van advies, levering op maat en
24/7 onderhoudsservice. Uw winst: betere, snellere en goedkopere logistieke
processen. Zie verder www.motraclinde.nl.
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