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DIRECT INZICHT 

Shell Telematica
Data harder laten werken 
voor uw bedrijf



Shell Telematica biedt u het inzicht dat u nodig 
heeft om het beste uit uw wagenpark te halen. 
Onze end-to-end-oplossing combineert de Shell 
Card met voertuiggegevens, zodat u eenvoudig 
alles in de hand kunt houden. Van het opsporen 
van pasfraude tot het volgen van leveringen en het 
controleren van het gedrag van chauffeurs. 

Kies de functionaliteiten waar uw bedrijf het 
meeste van profiteert en beheer alles via een 
gebruiksvriendelijke portal en app. Ongeacht de 
omvang of het type van uw wagenpark is dit de 
meest eenvoudige, kosteneffectieve manier om 
beter geïnformeerde beslissingen te nemen en uw 
Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen.

De one-stop 
telematica-oplossing 
voor uw wagenpark
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1 Bron: Ptolemus Consulting Group, Connected Fleet Services Global Study 2018

Minder 
ongevallen

Meer 
brandstofbesparing

27% 4,4%

De prestaties van 
de chauffeurs zijn 
bepalend voor de 
prestaties van het 
wagenpark
Zoals elke wagenparkbeheerder weet, is 
een goed opgeleid, goed ondersteund team 
van chauffeurs van essentieel belang om hun 
activiteiten op schema te houden. Met Shell 
Telematica kunt u zich concentreren op dit 
cruciale onderdeel van uw bedrijf en krijgt u de 
informatie die u nodig heeft om het beste uit uw 
team te halen.

 Chauffeurs beïnvloeden 70-80% van de 
TCO van wagenparken1, inclusief: 

σσ Voertuigslijtage
σσ Brandstofverbruik
σσ Prestaties
σσ Veiligheid van bedrijfsmiddelen
σσ Naleving
σσ Verzekering

Sanofi Turkije presteert beter door 
Shell Telematics
De oplossing van Shell om het gedrag van 
bestuurders te controleren en verbeteren heeft geleid 
tot indrukwekkende resultaten bij het farmaceutische 
bedrijf Sanofi:

Transactie-, voertuig- 
en chauffeursgegevens 
gaan naar de cloud

Gegevens worden 
verwerkt en omgezet 
in bruikbaar inzicht 

De wagenparkbeheerder 
heeft toegang tot essentiele 
informatie, bijvoorbeeld 'de 
meest efficiënte route' voor 
een chauffeur

Shell Card
De eenvoudigere, 
veiligere manier om te 
tanken

Apparaat aan boord
Onze dongle leest 
en deelt voertuig- en 
chauffeursgegevens
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Live map

Journey History

Driver Performance

Vehicle Performance

Geo-Plus

Business/Private Mileage

Overzicht van 
de kenmerken

Live kaart
Volg live de locatie en beweging van alle voertuigen 
met satellietkaartweergave, Google Street View en live 
verkeersinformatie.

Reishistorie
Bekijk alle ritten met datum, tijd, begin- en eindplaats, rijtijd 
en afgelegde afstand.

Prestaties chauffeur
Beoordeel het rijgedrag van de chauffeurs op basis van de 
duur en eventuele snelheidsovertredingen, acceleratie, duur 
van stationair draaien en de remmanoeuvres.

Voertuigprestaties
Ontvang tijdig onderhoudsherinneringen en 
brandstofverbruiksrapporten.

Geo-Plus
Stel geo-fencing in om waarschuwingen te krijgen op basis 
van behoefte – bijvoorbeeld waarschuwingen wanneer het 
voertuig de stadsgrenzen verlaat.

Bedrijfs-/privékilometrage
Rapporten met alle ritten per chauffeur ten behoeve van 
zakelijke/privéreiskostendeclaraties.

Productiviteit
Slimmer werken met directe 
gegevens en een papierloos 
systeem

 σ  Vereenvoudiging van de 
administratie, zoals het afhandelen 
van urenstaten en bijhouden van 
zakelijke/privékilometrage

 σ  Onderhoud proactief inplannen en 
beschikbaarheid van voertuigen 
verhogen

Efficiëntie
Volg uw voertuigen voor een 
betere wagenparkplanning

 σ  Kies brandstofzuinige routes en 
optimaliseer de levertijden

 σ  Opdrachten effectiever toewijzen 
en de verwachtingen van klanten 
ten aanzien van geschatte 
aankomsttijden beheren

Veiligheid
De prestaties van de chauffeur 
bewaken en ongevallen helpen 
verminderen

 σ  Controle op slecht rijgedrag, zoals te 
snel rijden, roekeloos rijgedrag en te 
veel stationair laten draaien

 σ  Met behulp van het scoresysteem 
de betrokkenheid van chauffeurs 
vergroten en betere rijvaardigheden 
stimuleren

Beveiliging
Financiële controle vergroten en 
fraude en diefstal bestrijden

 σ  Transacties controleren en 
waarschuwingen ontvangen over 
ongebruikelijke activiteiten op de 
tankpas

 σ  Weten waar uw voertuigen zich 
bevinden en waarschuwingen 
ontvangen bij onverwacht gebruik

De belangrijkste voordelen 
van Shell Telematica
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Wat Shell 
Telematica voor 
uw wagenpark 
kan betekenen

Brandstofbesparing 

CO2-uitstoot

Veiligheidsincidenten 

Naleving

Hard remmen 

Stationair draaiende 
motor

Rijtijden 

20%

15%

20%

20%

75%

20%

20%

“ Shell Telematica heeft 
de administratietijd 
verkort en onze 
brandstofkosten 
verlaagd – de 
gegevens zijn 
van onschatbare 
waarde.”
Popular Rent A Car 

“ We hoeven 
niet langer met 
handgeschreven 
urenstaten te 
werken – we 
krijgen nu volledig 
correcte informatie 
uit het Telematica-
systeem.” 

Shimizu Corporation

Bron: Gartner, Market Guide for Transportation Mobility Technology, 2018
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Online Portal 

App 

Privacy 

Device Management

User Preferences 

Eenvoudige installatie
U kunt Shell Telematica 
professioneel en eenvoudig laten 
installeren. U kunt er ook voor 
kiezen dit zelf te realiseren.  

Beheer al uw 
wagenparkgegevens met één 
gebruiksvriendelijk systeem

Online portal 
Ons eenvoudig te gebruiken portal geeft u 24/7 
toegang tot uw gegevens, zodat u volledig inzicht 
heeft in de realtime en historische activiteiten van uw 
wagenpark.

App 
Onze app biedt toegang tot Live Map en 
reishistoriegegevens, en bevat opties om uw 
chauffeurs te bellen of sms'en. Beschikbaar voor 
zowel Android als iOS.

Privacy 
Hiermee kunnen waar nodig privacy-instellingen 
worden toegepast.

Apparaatbeheer
U kunt eenvoudig informatie bewerken, waaronder 
de naam van de chauffeur, voertuiginformatie en 
gekoppelde tankpassen.

Gebruikersvoorkeuren 
Schakel tussen mijlen en kilometers en stel lokale 
tijdzones in.

Kies het pakket 
dat voor u werkt
Met onze bundelopties kunt u het niveau van 
gegevens kiezen dat het beste werkt voor uw bedrijf 
en uw budget – en Shell Card monitoring is altijd 
inbegrepen.

Universele boordcomputer
Welk voertuig ook in uw 
wagenpark voorkomt, van 
personenwagens, bestelbussen, 
bulldozers tot volledig elektrische 
voertuigen. De boordcomputer 
past en geeft u alle benodigde 
data.
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Aan de slag

Wettelijke afstandsverklaring

Alle inhoud in deze brochure wordt alleen ter beschikking gesteld voor informatie op voorwaarde dat is begrepen 
en geaccepteerd dat (i) hier door niemand op mag worden vertrouwd bij de uitvoering van zijn/haar eigen 
werkzaamheden of anderszins; (ii) noch de Shell onderneming die dit document uitgeeft, noch enige andere persoon 
of bedrijf verbonden met het ter beschikking stellen van de informatie of gegevens die in dit document gebruikt 
worden 

(A) aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan of voor in dit document gedane 
aanbevelingen of gegeven adviezen, noch voor weglatingen hieruit of welke gevolgen dan ook die, direct 
of indirect, voortvloeien uit het gebruik van dit document door personen, ook wanneer er van de kant van de 
Shellmaatschappij of een andere persoon of maatschappij als voornoemd sprake is van het niet betrachten van 
redelijke zorg; of 

(B) geen aanspraak maken op en ook geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties afgeven dat handelen 
overeenkomstig dit document bepaalde resultaten zal bereiken met betrekking tot het behandelde onderwerp of 
voldoet aan de vereisten in toepasselijke nationale of plaatselijke wet- en regelgevingen; en (iii) niets in dit document 
medisch advies vormt. Als medisch advies vereist is, moet dit worden gevraagd aan uw arts. Het is aan te raden dat 
u, als u vermoeidheid gerelateerde problemen ervaart, deze bij uw werkgever en uw arts aangeeft.

Voor meer informatie over onze diensten voor 
onderweg en op kantoor, waarmee we u 
kunnen helpen om uw wagenpark met de tijd 
mee te laten gaan, kunt u contact opnemen 
met uw Shell accountmanager of ga naar 
shell.nl/shellcard

We zijn er om u te helpen uw doelen te bereiken in een 
sector die voortdurend in ontwikkeling is. Uw doel kan zijn 
om slimmere manieren van werken te ontdekken, fraude te 
voorkomen, veiliger en efficiënter te werken, efficiëntie te 
maximaliseren, besparingen te realiseren of duurzamere keuzes 
te maken voor de toekomst. Waar u ook naartoe wilt met uw 
bedrijf, Shell Fleet Solutions helpt u er te komen.


