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Maak uw wagenpark mobiel
Effectief – Intuïtief – Robuust 
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DriverLinc Black Box
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pakket voor DriverLinc: 
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De nieuwe, intuïtieve 
DriverLinc
DriverLinc transformeert de activiteiten van de chauffeur op baanbrekende wijze en geeft  
een nieuwe generatie boordcomputers en fleetmanagement een gezicht. Het systeem is 
gemakkelijk en intuïtief in gebruik onderweg en combineert de expertise van een marktleider  
in fleetmanagementoplossingen met de kracht en mobiele toepassing van de beste  
boordcomputer die op dit moment beschikbaar is.

DriverLinc is erop gericht uw chauffeurs te helpen 
verbeteren en sneller te reageren. In een split screen 
worden kaarten aan de linkerzijde weergegeven en grote 
pictogrammen/widgets aan de rechterzijde. Uw chauffeur 
hoeft slechts op het scherm te tikken en opdrachten en 
andere informatie worden weergegeven of voorgelezen.

We hebben de nadruk gelegd op het verbeteren van de prestaties 
van de chauffeur, het voertuiggebruik, de brandstofefficiëntie 
en effectieve reistijden. Onze chauffeursuren software zorgt 
ervoor dat uw chauffeurs niet langer dan de wettelijk bepaalde 
maximumtijd onderweg zijn. Driver Coach transformeert ze 
tot experts op het gebied van brandstofefficiënte en veilige 
rijgewoontes. Workflow automatiseert alle communicatie van uw 
chauffeurs met de backoffice en deelt gedetailleerde opdrachten 
en andere belangrijke informatie.

Dankzij de TomTom-module Truck Navigation, HD Traffic-
informatie en gratis onbeperkte kaartupdates, weet u zeker 
dat uw chauffeur altijd de beste route naar de bestemming 
neemt. Hierdoor besteden uw chauffeurs meer tijd aan 
doen waar ze goed in zijn: vrachtwagens besturen.

Belangrijk voor u als klant: Android-gebaseerde software en 
gespecialiseerde hardware zorgen voor snellere en frequentere 
software releases en een snel ontwikkelingsteam dat direct kan 
inspelen op marktontwikkelingen of vereisten van de klant. 
Waardoor u profiteert van snellere doorontwikkeling van de 
boordcomputer en effectiever wordt.

DriverLinc wordt gekoppeld aan de huidige OmniExpress 
black-box en maakt verbinding met ons beproefd 
fleetmanagementsysteem FleetVisor.

De besparingen: De kosten 
die komen kijken bij de reistijd, 
brandstofverbruik en uw vaste 
bedrijfsuitgaven vormen 70-85%  
van uw totale kosten. U kunt:
•  Tot wel 8% besparen op uw 

brandstofkosten (en de bijbehorende 
CO2-uitstoot) met Driver Coach.

•  2% besparen op uw operationele 
kosten dankzij het downloaden op 
afstand van de tachograafgegevens.

•  Tot wel 80% besparen op telefoon- 
en data-roamingrekeningen door 
DriverLinc en FleetVisor te gebruiken.

•  Tot wel 50% besparen op de kosten 
van uw planner.

•  Effectiever gebruikmaken van uw 
beschikbare chauffeursuren.

Een unieke combinatie: 
•  DriverLinc voor gemakkelijke en effectieve toegang voor de chauffeur
•  OmniExpress black-box voor een robuuste koppeling met de FMS 
   CAN-bus van de vrachtwagen en de tachograafgegevens
•  FleetVisor voor operationeel beheer, managementoverzicht en  

strategische inzichten. Wordt volledig geïntegreerd in uw TMS.



“ Deze boordcomputer is geweldig,  
het maakt alles een stuk  
gemakkelijker en sneller”

Stressvrij de waardevolle 
ladingen van uw klant leveren 

In de cabine: Chauffeurs besteden het grootste 
gedeelte van hun tijd in de cabine, dus hier kunt  
u de productiviteit het meest verhogen. DriverLinc 
verbetert de bestaande functies van onze  
OmniExpress-boordcomputer en voegt hier een 
intuïtieve gebruikersinterface aan toe, zodat uw 
chauffeurs nog effectiever en efficiënter presteren.

DriverLinc leidt uw chauffeurs over de beste 
vrachtwagenvriendelijke wegen in Europa, met 
eenvoudige navigatie, updates in real-time over de 
verkeerssituatie en gesproken stapsgewijze instructies  
in de moedertaal van de chauffeur. Het scherm van  
7 inch van het Android-tablet heeft een hoge resolutie 
en is daardoor gemakkelijk te lezen. Het geeft de 
navigatieroutes weer op een volledig scherm of split 
screen met nieuwe opdrachten en berichten, werkitems, 
geschatte aankomsttijden, resterende reistijd en de 
tijd tot de volgende pauze. De navigatie naar een 
opgegeven of favoriete bestemming wordt in 2D  
of 3D weergegeven.

Er verschijnt direct een melding als er nieuwe 
ladingen moeten worden opgehaald. Deze worden 
automatisch in de agenda gepland. Pop-upberichten 
waarschuwen de chauffeurs als ze een nieuw bericht 
hebben ontvangen. Zo zijn uw chauffeurs altijd volledig 
op de hoogte. Bovendien worden uw chauffeurs 

constant begeleid bij het handhaven van zuinige 
en veilige rijgewoontes. De resultaten zijn naadloze 
leveringsprocessen en kortere communicatierapporten.

Dankzij het gevoelige touch-screen worden onhandige 
menu’s overbodig. De grote pictogrammen en ingebouwde 
luidspreker voor het voorlezen van ontvangen berichten 
zorgen voor meer veiligheid onderweg.

Uw chauffeurs worden productiever dankzij de 
intuïtieve bediening vanuit de cabine die speciaal 
is ontworpen vanuit hun perspectief om hen het 
leven gemakkelijker te maken. Het split screen van 
DriverLinc verbetert de prestaties van de chauffeur 
en de workflow als nooit tevoren. Het geeft de 
chauffeur gemakkelijke toegang tot alle functies van 
het systeem om zo het voertuiggebruik te verhogen, 
de brandstofefficiëntie te verbeteren en de reistijd 
met tot wel 10% te verhogen. Uw chauffeurs zullen 
de functies van DriverLinc voor buiten de cabine en 
privégebruik ongetwijfeld waarderen.

Ze kunnen een robuust tablet met zich meenemen 
dat de vrachtwagen en lading in de buurt in de gaten 
houdt. Zo voelt het echt als hun eigendom, waardoor  
ze er zeker goed voor zullen zorgen.Een reputatie opbouwen als betrouwbare 

leverancier houdt in dat u de goederen 
van uw klanten elke keer opnieuw veilig 
aflevert. Uw klanten zijn op zoek naar:

•  Snelle en veilige leveringen,  
op het moment dat zij willen  

•  Veilig afgeleverde routineleveringen,  
op het met u afgesproken moment 

•  De laagste kosten 

•  Hoogwaardige milieuprestaties 

Wij helpen u deze zaken over de hele linie 
te bereiken, of u nu hulp nodig hebt bij het 
controleren van reistijden of op zoek bent naar 
volledig geautomatiseerd fleetmanagement.

4 5

Onze unieke weergave 
in een split screen geeft 

alle belangrijke informatie 
weer op één scherm van 

hoge resolutie.



Reistijd

Voorgelezen tekstBerichtenKeuzes binnen de workflow

Split screenBeginscherm

Workflow

Details over de reis- en 
werktijd

Een overzichtsscherm leidt de gebruiker 
naar de individuele systeemschermen:

Driver coach

Contextuele help Handtekeningen vastleggenInloggen 

Foto’s makenVoertuigcamera

Media

Navigatie 

In de cabine Buiten de cabine Persoonlijk

Gebruikersinterface (algemeen)
•  Ontworpen voor commerciële chauffeurs
•  Duidelijk hoofdmenu
•  Eigen dashboard voor de chauffeur
•  Intuïtieve schermen die gebruikmaken van  

de best practices van Android
•  Breed scala aan Europese talen beschikbaar
•  Ontworpen voor verbeterde effectiviteit en 

veiligheid van de chauffeur

Beginscherm
•  Duidelijk overzicht voor snelle bediening
•  Dynamische widgets wijzen op ongelezen  

berichten of opdrachten
•  Directe toegang tot relevante functies
•  Intuïtief ontwerp voor snelle selectie

Dashboard voor de chauffeur
•  Dashboard met split screen, 50% navigatie,  

50% dynamische widgets
•  Verschillende widgets beschikbaar, waaronder: 

Driver Time, Working time, Messages en 
Assignments

•  Widgets worden geopend of voorgelezen  
na één enkele tik

•  Met duidelijke groene, oranje of rode 
drempelindicaties of notificaties

Inloggen
•  Log direct in door de chauffeurskaart  

in de tachograaf te plaatsen
•  Twee chauffeurs kunnen inloggen,  

van wie er één actief is
•  Handmatig inloggen of inloggen met  

iButton zijn mogelijk
•  Dynamisch van rol wisselen (chauffeurs)  

in de interface 

Berichten
•  Eenvoudige en intuïtieve editor
•  Gemakkelijk berichten lezen en maken dankzij  

de vrije berichtformaten
•  Pop-upberichten met gesproken tekst
•  Ontvangen berichten kunnen worden geopend  

in het dashboard
•  Vernieuwende filteropties in de inbox

Workflow-opdrachten
•  Volledig geïntegreerd met FleetVisor Workflow  

en uw TMS
•  Duidelijke opdrachtenlijst met instelbare formaten 

en sjablonen
•  Eenvoudige editor en formaatselectie voor 

antwoordberichten
•  Bijzonder intuïtief ontwerp en modus voor volledig 

scherm om geconcentreerd te lezen/antwoorden
•  Start vooraf bepaalde navigatieroute direct vanuit 

de opdracht

Reistijd
•  Eén scherm voor alle informatie
•  Driving time, Shift duration, Extended Driving en 

Daily rest zijn zichtbaar en worden aangegeven
•  Volledige integratie met de tachograaf, geeft 

huidige activiteiten weer
•  Waarschuwingen wanneer de maximale reistijd 

word genaderd/bereikt
•  Overzichtsscherm met dagelijks, wekelijks, 

tweewekelijks en gemiddeld overzicht van  
werk- en/of reistijd

•  Dynamische limieten worden weergegeven op basis 
van de resterende reistijd en de huidige reistijd

Navigatie
•  TomTom-module Truck Navigation  

met zes vrachtwagenkenmerken
•  Uitgebreide kaarten van Europa
•  Inclusief gratis onbeperkte kaartupdates
•  Verkeersinformatie in real-time en geschatte 

aankomsttijden van TomTom Traffic
•  Vooraf bepaalde navigatieroutes beschikbaar  

vanuit de opdracht Navigatie op volledig  
scherm of split screen

•  Gesproken route-instructies in 41 talen
•  Snelste engine voor routeberekeningen

Voertuigcamera
•  Live samengestelde videofeed van 360°
•  Real-time beelden van de omgeving,  

zonder vertragingen!
•  Selectie van zijaanzicht en beeld van 360°  

in één scherm
•  Compatibel met alle apparaten die  

samengestelde videofeeds ondersteunen

Foto’s maken | Scanning
•  Maak foto’s in en buiten het voertuig
•  Gebruik deze functie om documenten te scannen, 

handtekeningen op het scherm vast te leggen en 
foto’s van het voertuig te delen

•  Integreer de foto’s direct in de workflow
•  Gemakkelijk wederzijds media delen

Voertuiginspectie
•  Snelle verwerking dankzij aangepaste 

inspectierapporten
•  Rapporten kunnen gemakkelijk worden gedeeld 

met de backoffice
•  Zorgt ervoor dat het voertuig veilig is en er geen 

externe schade over het hoofd wordt gezien
•  ‘Touch and go’ genereert inspecties en rapporten 

die snel kunnen worden samengesteld en 
uitgevoerd

Driver Coach
•  Opnieuw ontworpen interface die de chauffeur  

nog bewuster maakt van verbeterpunten
•  Duidelijk overzichtsscherm met drie 

gedragsindicatoren
•  Groene, oranje en rode indicatoren geven scores  

ten aanzien van doelstellingen weer
•  Pop-upindicatoren verschijnen wanneer de rijstijl 

van de chauffeur verbetert of verslechtert
•  Feedback in real-time over de rijstijl maakt het 

advies nog effectiever

Media delen
•  Geef documenten direct vanaf uw SD-kaart weer
•  Ondersteunt pdf-bestanden evenals afbeeldingen 

en video’s
•  Veilig bedrijfsgerelateerde of persoonlijke gegevens 

opslaan en bekijken
•  Verwisselbare media
•  Gebruik gedeelde mappen om media te delen met 

de backoffice

Contextuele help
•  Speciale helpmodus per scherm
•  Bovenliggende laag legt alle functies uit  

in de geselecteerde taal (momenteel zes talen 
beschikbaar)

•  Geen papieren documenten of handleidingen  
in de vrachtwagen 

Apparaatapps
•  Standaardapps beschikbaar voor alle gebruikers
•  Inclusief wekker, rekenmachine en fotogalerij
•  Directe toegang vanaf het dashboard  

en beginscherm
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Bespaar tijd bij leveringen  
aan de klant
Buiten de cabine: Uw klanten verwachten uw chauffeur 
wanneer hij aankomt, dus het uitladen kan snel verlopen. 
Met DriverLinc kan het tablet ook foto’s maken om 
de veilige levering te bevestigen en streepjescodes en 
de handtekening van de klant scannen. Na een snelle 
controle van de banden en lampen, is de chauffeur weer 
klaar om te vertrekken. Tijdrovend papierwerk wordt zo 
overbodig en de chauffeurs kunnen sneller en efficiënter 
werken. Bovendien hebben we een geheel nieuw niveau 
van informatiestromen toegevoegd om de dagelijkse 
werkzaamheden van de chauffeur te stroomlijnen.

Altijd op de hoogte van wat uw voertuigen doen 
De ATEX-gecertificeerde black-box van OmniExpress en 
Astrata staat in directe verbinding met de  
FMS/CAN-bus van het voertuig. Dankzij onze nieuwe  
installatiewizard wordt een groot deel van de  
traditionele, complexe technische installatie overbodig. 
Vervolgens houdt de zwarte doos de locatie van  
uw vrachtwagen en de staat van uw lading bij als  
uw chauffeur onderweg naar een levering is.

De zwarte doos vertelt u precies hoe uw chauffeurs  
uw voertuigen besturen – hun snelheid, het aantal  
gereden km, hoe de remmen worden gebruikt en meer.  
De gegevens van al deze systemen worden automatisch 

verwerkt op basis van algoritmen die we in de loop  
van de afgelopen 25 jaar hebben geperfectioneerd.  
Dit betekent betrouwbare gegevens over het 
vrachtwagengebruik voor alle vrachtwagenfabrikanten.

Integreer al uw backofficeprocessen  
voor effectiever fleetmanagement
Ons FleetVisor-fleetmanagementsysteem geeft  
managers in real-time een overzicht van en controle over 
chauffeurs en voertuigen. Het maakt snellere leveringen 
mogelijk, bespaart brandstof en reistijd en brengt het 
aantal lege km terug. Management by exception geeft 
eventuele leveringen met vertraging weer.

Opdrachtmanagement en zakelijke analyses zorgen voor 
duidelijke grafieken die de prestaties van uw voertuig 
en chauffeur weergeven. 

FleetVisor is eenvoudig in gebruik en schaalbaar  
voor transportbedijven van elke omvang. Bovendien  
is de software volledig geïntegreerd met meer dan  
75 leveranciers van transportmanagementsystemen.

FleetVisor verbetert uw bedrijf op drie niveaus:  
operationeel beheer, managementoverzicht en  
strategische inzichten.

“ Ik kan het tablet gebruiken om de planner direct 
op de hoogte te stellen van al mijn handelingen 
buiten het voertuig”

DriverLinc biedt mobiele functies die de chauffeursprocessen 
verder optimaliseren, zoals foto’s maken, documenten scannen 

en handtekeningen vastleggen op het scherm.



“ Nu kan ik een film kijken tijdens een 
lange pauze, ik vind het geweldig”
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Geef chauffeurs
het gereedschap
dat ze waarderen

Privégebruik: Het robuuste DriverLinc-tablet reist mee 
met uw chauffeurs. Het wordt hun eigen privétablet en 
een onderdeel van hun dagelijks leven. Ze kunnen het 
gewoon meenemen tijdens een pauze en gebruiken  
om pdf-documenten en bestanden te lezen, muziek af te 
spelen, foto’s te laten zien en video’s te kijken. Het tablet 
is robuuster dan commerciële apparaten en is bijvoorbeeld 
bestand tegen de warmte van de zon door het raam van 
de cabine. Andere voordelen van de hardware van  
Astrata zijn de schokbestendige behuizing en het  
intuïtieve scherm van 7 inch.

Bovendien biedt het optionele Kensington-slot extra  
beveiliging en vormt het een betrouwbare 
voorzorgsmaatregel tegen diefstal. Het is geïntegreerd  
in de behuizing van de DriverLinc en kan alleen worden  
ontgrendeld door de eigenaar van het apparaat met  
een veilige sleutel. 

Dankzij het intuïtieve touchscreen is het gebruik van  
de DriverLinc erg eenvoudig en kunnen handelingen  
gemakkelijk worden uitgevoerd, net zoals op  
hoogwaardige commerciële tablets. Het tablet stelt  
chauffeurs in staat hun tijd efficiënter te gebruiken,  
zowel onderweg voor het werk als in hun vrije tijd.  
En het beste is nog wel dat chauffeurs het tablet overal 
met zich mee kunnen nemen, alsof het hun eigen 
hoogwaardige tablet is, dankzij de robuuste behuizing.

De software van Astrata is ook erg robuust. Uw software 
is veilig en andere gedownloade apps kunnen de werking 
van het tablet en het fleetmanagement niet verstoren.

De zwarte doos van OmniExpress blijft in het  
voertuig, DriverLinc gaat met de chauffeur mee.

Het optionele Kensington-slot biedt 
extra beveiliging en is een betrouwbare 
voorzorgsmaatregel tegen diefstal.
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Chauffeurs hebben één overzicht dat hen op de hoogte 
houdt zodat ze hun aandacht op de weg kunnen houden en 
niet hoeven stoppen voor meer informatie. De voorgelezen 
berichten zijn bijzonder duidelijk doordat ze in de taal van 
de chauffeur zijn gesproken. Het informatiescherm voor de 
reistijd geeft de resterende reistijd weer en de momenten 
waarop pauzes moeten worden genomen. Dit voorkomt 
schendingen van de reistijd en boetes.

Uw chauffeurs kunnen direct terugkoppeling geven over 
situaties waar ze niet zeker over zijn of waarbij ze meer 
informatie nodig hebben (schade melden of vragen over 
ondertekende documenten bijvoorbeeld).  
Het DriverLinc-tablet is degelijk en veel robuuster dan  
commerciële producten voor in de cabine. Bovendien  
kunnen de chauffeurs de boordcomputer met zich  
meenemen wanneer ze de cabine verlaten.

Ondertussen helpt Driver Coach hen bewuster te worden 
van de brandstofefficiëntie en veiligheid, waardoor ze 
betere chauffeurs worden.

U kunt van nog meer voordelen genieten  
met onze DriverLinc+

•  Met DriverLinc+ kunnen uw chauffeurs foto’s  
maken met een integrale camera om veilige levering  
te bevestigen en streepjescodes, documenten en  
handtekeningen van klanten te scannen. Hierdoor  
wordt al het bijbehorende papierwerk overbodig.

•  Verkeersinformatie in real-time houdt uw chauffeurs 
op de hoogte en stelt ze in staat files en afgesloten wegen 
te vermijden. Wanneer chauffeurs hun maximale reistijd 
naderen, kunnen ze naar Points of Interest worden geleid, 
zoals het dichtstbijzijnde Aral, BP of Shell-tankstation.

Managers krijgen updates in real-time over de 
activiteiten van chauffeurs en voertuigen, waaronder het 
brandstofverbruik en de reistijd. Hierdoor verbetert het 
managementbeheer en verloopt de communicatie sneller.  
U kunt snel nieuwe doelen stellen, nieuwe opdrachten 
delen en de voortgang, geschatte aankomsttijden en 
andere belangrijke informatie zoals reefertemperaturen  
in de gaten houden.

•  Business Analytics verzamelt alle belangrijke 
prestatie-indicatoren over brandstof en rijgedrag, 
reistijden en voertuigrapporten. Hiermee kunt u de 
veiligheid en effectiviteit van de chauffeur verbeteren 
en het brandstofgebruik, de onderhoudskosten en uw 
ecologische voetafdruk flink verminderen.

•  Point Geofencing waarschuwt u wanneer een 
vrachtwagen of trailer een vooraf bepaald gebied verlaat 
en vertelt u of het voertuig van zijn route afwijkt of is 
gestolen.

•  RTDS maakt volledig en beveiligd downloaden op afstand 
van tachograafgegevens mogelijk. De informatie op zowel 
het massageheugen als de chauffeurskaart worden draadloos 
en zonder problemen naar de backoffice verzonden zonder 
dat de vrachtwagen hiervoor terug moet komen naar het 
kantoor. Zo blijven uw chauffeurs onderweg.



14 15

DriverLinc maakt uw cabine mobiel met een krachtig 
Qualcomm Snapdragon 400-CPU met een 1.2 GHz Quad 
Core, een 1024*600 display van 7 inch, 1 GB RAM en 16 
GB opslaggeheugen, een Micro SD-poort voor maximaal 
32 GB, Bluetooth 4.0, WiFi, G-sensor, kompas, tolkompas 
en GPS/GNSS-tracking in real-time. Het wordt geleverd 
met actieve houder en USB-aansluiting. DriverLinc kan 
gemakkelijk worden aangesloten op de robuuste houder, 

DriverLinc van Astrata is de beste boordcomputer 

en navigatiehardware op de markt. 

die is ontworpen voor gebruik door commerciële 
chauffeurs. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken 
van kaartupdates en draadloze software-upgrades.

U kunt van nog meer voordelen genieten  
met onze DriverLinc+
U profiteert van een camera met 5 megapixel,  
Near-Field Communication (NFC) en een 3G-module.

U kunt van nog meer voordelen genieten 
met onze DriverLinc+

1024*600 7-inch display

1 GB RAM 
en 16 GB 
opslag-
geheugen

Micro SD-poort voor maximaal 32 GB

Bluetooth 4.0

WiFi

G-sensor

Kompas

Gyro

GPS/GNSS-tracking in real-time

Waarom Astrata 

Astrata heeft het grootst mogelijke aanbod aan robuuste en betrouwbare 
telematicaoplossingen. Onze mobiele systemen worden wereldwijd gebruikt, 
alleen al in Europa door meer dan 500 bedrijven. Astrata ondersteunt deze 
bedrijven bij het in kaart brengen van cruciale bedrijfsinformatie zodat zij hun 
efficiëntie kunnen verhogen en kosten kunnen verlagen. Dankzij onze knowhow 
op het gebied van IT consultancy, kunnen onze oplossingen naadloos integreren 
met uw transportbeheersysteem.

Met Astrata als uw partner profiteert u bovendien 
van onze continue productontwikkeling en 
software-upgrades. Zo weet u zeker dat u met uw 
wagenpark voortdurend voorop zult lopen met  
de nieuwste, meest geavanceerde kostenbesparende  
en efficiëntieverhogende systemen.

Waarom fleetmanagement van Astrata
We hebben meer dan 30 jaar ervaring en hebben 
het breedste aanbod aan robuuste en betrouwbare 
telematicadiensten dat er is ontwikkeld. De compatibiliteit 
is hetzelfde gebleven, maar we hebben het beheer van  
uw wagenpark eens goed opnieuw bekeken. 

We maken fleetmanagement eenvoudig, effectief en 
betaalbaar, hoe groot uw bedrijf ook is en wat u ook 
wilt doen. We hebben onze fleetmanagementfuncties 
niet alleen verbeterd, maar er ook nieuwe toegevoegd.
We hebben onze eigen systemen gestroomlijnd, 
waardoor we aantrekkelijke prijzen kunnen bieden. 

We bieden speciale pakketten tegen een lage 
aankoopprijs en uitstekende maandelijkse tarieven. Ook 
upgrades hebben we gemakkelijk gemaakt en we helpen 
u onze systemen naadloos te integreren in uw backoffice.

U krijgt een eigen lokale accountmanager toegewezen, 
alle training die u nodig hebt en 24 per dag en 365 
dagen per jaar telefonische ondersteuning in zes talen 
(GB, DE, FR, PL, NL, ES).

Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld 
en beveiligd, met dagelijkse backups naar secundaire 
datacentra. U hebt altijd toegang met een gegarandeerd 
percentage uptime zodat u zich kunt concentreren 
op wat u het beste doet, namelijk een winstgevend 
transportbedrijf leiden. 

Uw revolutie begint bij DriverLinc…

Verkeersinformatie in real-time

Foto’s maken

Documenten scannen  

Handtekeningen vastleggen

Streepjescodes scannen

Camera van 5 megapixel en LED-verlichting

Near-Field Communication (NFC)

3G-verbinding

Voorheen:
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FleetVisor™, DriverLinc™ en OmniExpress™ zijn trademarks 
van Astrata Europe.

Astrata biedt effectiever fleetmanagement aan alle soorten transport- en logistiekbedrijven. 
Met DriverLinc: Mobiele kracht in uw vloot

Voorbeelden van klanten: Olie- en gasbedrijven, goederenvervoerders, 
vervoerders van industrieel gas, industriële explosieven, beveiligingsorganisaties 
en vooruitdenkende overheden

Succesvolle implementaties voor… 
Tesco - Air Liquide - Nestlé - Linde - Civil Singapore Defence – Orica – Waberer’s – Den 
Hartogh - Vos Logistics - TransWest - Anhalt Logistics – Hindelang – RitterTrans – Havi 
Logistics – Hoyer – Lacassagne Transport – Mazo Transportes 

En nog veel meer. 
Vraag uw verkoop- of accountmanager om referenties. 

Verenigde Staten

Nieuw Zeeland

Brunei

China

Abu Dhabi

Australië

Indonesië

Singapore

Maleisië

Indië

Nederland

Frankrijk

Spanje
Duitsland

The Astrata Group  

 Astrata kantoren

 Distribiteurs & strategische partners 

Polen

Disclaimer: De producten, diensten en services die in deze 
brochure getoond worden maken deel uit van bestaande 
of te ontwikkelen onderdelen van ons ontwikkelingsplan 
op het moment van drukken. Astrata behoudt echter 
het recht om wijzigingen in het dienstenaanbod aan 
te brengen, ook al mochten deze reeds publiekelijk 
gepresenteerd zijn. Astrata accepteert op geen enkele 
wijze claims of aantijgingen die te maken hebben met of 
verwijzen naar de inhoud van deze brochure.

+31 40 234 84 84
sales@astrata.eu
www.astrata.eu
 Astrataeurope
 Astrata-europe
 Astrata_eu
 Astrataeurope
Laan van Diepenvoorde 17
NL-5582 LA Waalre

Voor meer informatie:
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