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FLEET MANAGEMENT VAN TRANSICS,
EEN WABCO ONDERNEMING
Op 13 februari j.l. heeft WABCO Transics International overgenomen, een marktleider in Europa op het gebied
van Fleet Management Solutions met het hoofdkantoor in België.
Met deze overname versterkt WABCO haar expertise en industieleidende technologiën op het gebied van remstabiliteit- en controlesystemen voor bedrijfsvoertuigen, met Transic’s Fleet Management Solutions van
wereldklasse.

TRANSICS, EEN WABCO ONDERNEMING
Als onderdeel van WABCO, zal Transics blijven werken onder haar
eigen merk en zal transportbedrijven ondersteunen om
concurrerend te blijven en exploitatiekosten te beheersen.
Transics ontwikkelt en verkoopt Fleet Management Solutions (FMS),
bijv. software, hardware en dienstverlening, waarmee
transportbedrijven hun trucks en trailers effectiever en efficiënter in
realtime kunnen beheren.
Door de integratie van de realtime gegevens afkomstig van
WABCO’s ingebouwde geavanceerde rem-, stabiliteits- en
controlesystemen, met Transic’s Fleet Management Solutions,
kunnen transportbedrijven beschikken over een rijke gegevensbron.
Dit biedt transportbedrijven mogelijkheden om de operationele
productiviteit en de veiligheid van de voertuigen te vergroten.

WABCO Transics – brengt kantoor
dicht bij de weg

WAT IS ONZE FLEET MANAGEMENT OPLOSSING
WABCO biedt nu ook Transics Fleet Management Solutions (FMS) en dienstverlening voor management van
trucks, chauffeurs, trailers, lading en onderaannemers.
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TX-CONNECT (MOBILE): alle fleet informatie in één “back-office-software”
TX-SKY: intelligente boordcomputer
TX-GO: truck-onafhankelijke boordcomputer zonder display
TX-SMART: smartphone toepassing voor chauffeurs en/of onderaannemers
TX-MAGELLAN: trailer en vermogensbeheer
TX-ECO: compleet eco programma combineert training en rapportage
TX-REPORTS en TX-DASHBOARDS: rapportage van fleet en chauffeursgebruik, operationele
efficiëntie, etc.
TX-TANGO: web service voor integratie software van derden
TX-MULTI-DEVICE: platform voor integratie hardware van derden
TX-SOCIAL: software voor beheersing tacho gegevens

Ga voor meer informatie over FMS oplossingen en ervaringen van gebruikers naar www.transics.com.
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WAAROM WABCO’S FLEET MANAGEMENT SOLUTION
Transportbedrijven die WABCO’s FMS gebruiken bevestigen dat het een unieke oplossing is om het
rendement, de dienstverlening en de productiviteit van het wagenpark te verbeteren en tegelijk de
exploitatiekosten te verlagen (brandstofbesparing, kilometerbesparing, optimale uren chauffeurs, communicatie
kostenbesparing, naleving regelgeving, minder personeelsverloop, minder nutteloze ritten) en zorgt voor hoge
klanttevredenheid bij vervoerders (minder vertraging, nieuwe klanten en klantenbinding).
De combinatie van de uitstekende Fleet Management Solutions van Transics met WABCO’s ondersteuning en
expertise op het gebied van systeemintegratie, biedt u een perfecte oplossing voor rendabel beheer van trucks,
trailers, chauffeurs en lading.

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP
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Commerciële aanvragen kunt u richten aan uw bekende WABCO partner of via WABCO partner
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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