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TX-CONNECT, de kern van de Transics-oplossing

TX-CONNECT
Weg en kantoor op één lijn
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Wat is TX-CONNECT?

Hoe TX-CONNECT gebruiken?

TX-CONNECT is een online fleetmanagementsysteem dat de informatie van al uw trucks, opleggers, chauffeurs, onderaannemers en

TX-CONNECT wordt gekoppeld aan de hardware van de voertuigen en aan uw huidige software. Meteen werken al uw toepassingen

partners in één platform verzamelt. Het platform is webgebaseerd, u gebruikt het dus zonder installatie op elke computer. Zo houdt u

automatisch met de meest recente vlootinformatie. Dankzij de uitgebreide personalisatiemogelijkheden past TX-CONNECT zich aan op

overzicht op uw chauffeurs en communiceert met hen. Al deze informatie is zowel in realtime als in rapporten beschikbaar. En dankzij

maat van uw bedrijf.

de vele integratiemogelijkheden met andere software kan u meteen met uw vlootgegevens aan de slag.

BACKOFFICE EN VLOOT
REALTIME DATA &

STEEDS UP-TO-DATE

RAPPORTEN

VOOR EIGEN VLOOT &
ONDERAANNEMERS

INTEGRATIE
MET ANDERE
SOFTWARE

TRACK & TRACE OP KAART

BERICHTEN EN ALARMEN

Real-time status & posities, verkeersinformatie, Points of Interest,

Tekstberichten & realtimealarmen rond snelheid, GeoFences,

GeoFencing, routebeheer, …

rijtijden, duur van de activiteiten, ...

WEBGEBASEERD
PAKKET

Waarom TX-CONNECT gebruiken?

VOERTUIG- EN CHAUFFEURSOPVOLGING

PLANNING OP 4 NIVEAUS

Opvolging in realtime van posities, activiteiten, ETA, volgende bestemming,

Opvolging in realtime van ritten, plaatsen,

truck-trailercombinaties, temperaturen, resterende rij- & rusttijden, …

producten & opdrachten.

Met TX-CONNECT heeft u uw vloot stevig in de hand. Het garandeert realtime vlootinformatie van vertrek tot aankomst, zodat u kan
bijsturen waar nodig. U behoudt op elk ogenblik een volledig overzicht van alle transport. Aan de hand van rapporten en integratie met
andere software realiseert u gemakkelijk meer (kosten-)efficiëntie, tevreden klanten en een veiliger en ecologischer transport.

Minder kosten

Alles binnen één platform

Ecologisch en veiliger rijden

Krachtige rapportering

Stipter, sneller, beter

RAPPORTERING

ACTIVITEITEN EN TANKBEURTEN BEHEREN

Activiteiten, diensttijden, verbruik, tankbeurten, afstanden,

Beheer van de activiteitenstatus van uw chauffeurs, verificatie van

temperaturen, kosten, leeg / beladen, grensoverschrijding, palletten, ...

tankbeurten en geautomatiseerde toepassing van bedrijfsregels.

