
 BESTEMMING:

EUROPESE TOLHEFFING OP MAAT

Uitdaging

Het grote aantal tolsystemen en tolbedrijven in Europa 
maakt het gebruik van de wegen en een snelle terugkeer 
naar de basis niet gemakkelijk:
  Moeilijkheden bij de opvolging van de kredietlimiet en 

de betaalde tol in prepaid of postpaid modus.
  Veel manueel werk met veel facturen.
  Risico op boetes bij het niet betalen van tol.
  Ingewikkelde en snel veranderende wettelijke EETS-

voorschriften.

EETS4U-oplossing op maat van Shell

Deze oplossing biedt een eenvoudige installatie en werking, 
en een enkel platform voor het beheer van tol en kortingen 
in landen zoals Italië, Duitsland, België, Oostenrijk, Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Bulgarije, Hongarije, Zwitserland en Polen. 
Een oplossing op maat van uw behoeften.

Bovendien biedt Shell updates aan boord met nieuwe dekking 
om uw bedrijf te helpen de uitdagingen van veranderende 
wettelijke voorschriften het hoofd te bieden.

Naarmate steeds meer landen lid worden van het EETS-netwerk, 
zullen we indien nodig dezelfde registratie voor hetzelfde toestel 
op hen kunnen toepassen.

Shell EETS4U - Realtimemonitoring van 
voertuigen verbeterd met nieuwe functies

Shell Fleet Assistant – Geavanceerd pakket:

Routebeheer
  Optimale routes voor vrachtwagens op basis van hun 

instellingen. 
 Bewerking van de route.
 Berekening van de tol- en brandstofkosten.
  Monitoring van de positie van de bestuurder via de 

app voor bestuurders. 
  Geolocatiemonitoring met T4E Track & Trace – EETS-box. 
 Routegeschiedenis (huidig en gepland).
 Anticiperen op pauzes tijdens de route.
 Veerdiensten zichtbaar op de route.

Routekostenbeheer
  Berekening van de tolkosten volgens de tarieven van de 

tolbedrijven.
  Raming van de brandstofkosten volgens de tarieven van 

de Shell Card-overeenkomst.
  Raming van de lengte van de route in km. 
  Aanbevolen prijzen bij Shell-stations.

Documentbeheer
 Scannen en afleveren van documenten.
  Documentbeheer volgens geplande en voltooide routes 

en vracht.

Meldingen
 Routestatusmeldingen (laden en lossen).
  Intuïtieve chatfunctie tussen de vervoerder en de 

bestuurder.
  Mogelijkheid om de taal te wijzigen. 
  Meldingen verzonden door de bestuurder naar de 

vervoerder.

Vrachtbeheer
 Overzicht van de geplande vracht voor het wagenpark. 
 Vrachtstatusmonitoring door meerdere coördinators. 
  Bijhouden van routestatussen, geolocaties en berichten 

verzonden door de bestuurder in de offline module.



Beschikbare pakketten – Shell Fleet Assistant

BASISPAKKET 2,5 euro/maand netto

  Positiemonitoring 
van voertuigen met 
EETS T4E

  Routebeheer 
  Raming van de tolkosten
  Raming van de 

brandstofkosten 
(Shell Card)

  Raming van het traject
  Voertuiginformatie 
  Geraamde rustpunten
  Informatie over 

veerdiensten 
  Informatie over  

Shell-stations
  Vrachtbeheer
  Geschiedenis van de route

  Monitoring van de 
route met de app voor 
bestuurders

  Laad- en losstatussen
  Chatten met de 

bestuurder
  Vertaling van meldingen 

volgens de taalversie van 
de app

  Offline module voor 
routestatussen en 
meldingen

  Scannen en 
documentbeheer

  Routemeldingen 
(files, pech, 
stationaanbevelingen 
enz.)

GEAVANCEERD 
PAKKET 4,0 euro/maand netto

  Positiemonitoring 
van voertuigen met 
EETS T4E

  Routebeheer 
  Raming van de tolkosten
  Raming van de 

brandstofkosten 
(Shell Card)

  Raming van het traject
  Voertuiginformatie 
  Geraamde rustpunten
  Informatie over 

veerdiensten 
  Informatie over  

Shell-stations
  Vrachtbeheer
  Geschiedenis van de route

  Monitoring van de 
route met de app voor 
bestuurders

  Laad- en losstatussen
  Chatten met de 

bestuurder
  Vertaling van meldingen 

volgens de taalversie van 
de app

  Offline module voor 
routestatussen en 
meldingen

  Scannen en 
documentbeheer

  Routemeldingen 
(files, pech, 
stationaanbevelingen 
enz.)

Positiemonitoring van voertuigen met Shell EETS4U

Houd de controle in handen!

Realtimemonitoring van voertuigen met het Shell EETS4U-
toltoestel is uiterst eenvoudig en is ontworpen om uw bedrijf te 
helpen de efficiëntie te verhogen. Daarom geeft onze nieuwe 
oplossing u de volledige controle over uw wagenpark en helpt ze 
u de kosten te berekenen voor zowel brandstof als tol. Belangrijk 
is dat er geen extra toestellen moeten worden geïnstalleerd 
voor de trackingdienst voor voertuigen. U hoeft alleen een Shell 
EETS4U-toestel aan boord te hebben. En we hebben nu drie 
gratis promoties voor u.

Voordelen van de Shell-oplossing
  Realtimemonitoring van voertuigen met het Shell  

EETS4U-toltoestel. 
 Bepaling en optimalisatie van routes.
 Berekening van de brandstof- en tolkosten.
 Planning en aanduiding van tankstations.
 Vergelijking van geplande en werkelijke routes.
 Eenvoudige installatie en gebruik.
 Het grote bereik van het Shell EETS4U-toltoestel.
  Snel en eenvoudig inloggen bij de functie 'Realtimetracking  

van voertuigen' via Shell Fleet Hub.
 Een oplossing op maat van uw behoeften.

Inschrijving

€ 0 € 0 € 0
Activering Realtimemonitoring 

van voertuigen

. . . . . . . .

Hoe log ik in bij de nieuwe functie voor 
realtimetracking van voertuigen? 
Heel eenvoudig – u logt in via de Shell Fleet  
Hub-applicatie.



Basispakket 

Web-/Desktopapplicatie voor coördinators

Routeplanning met EETS4U

Trajectmonitoring 

Overzicht van geplande routes

Vracht – Brandstof- en tolkosten

Rustpunten 

Realtimemonitoring van voertuigen 
met Shell EETS4U – Live

Automatische update van voertuigen en 
instellingen (met eTM)

Geschiedenis – Geplande vs. huidige route

Routekostenberekening – Tol en brandstof

Verwachte pauzes tijdens de route



 

 

Geavanceerd pakket

App voor vervoerders – Mobiel

Monitoring van de 
app voor bestuurders

Vrachtstatus –  
Laden en lossen

Meldingen

Communicatie  
met de coördinator

Preview van routes en 
statussen van bestuurders

Snelle meldingen

Communicatie  
met de bestuurder

Snelle verzending  
van documenten

App voor bestuurders

Gebruiksgemak

Onze oplossing wil de processen rond internationaal reizen 
vereenvoudigen:

 Met onze oplossing kunt u al uw tolbetalingen beheren vanaf één plaats.

 Stuurt één reeks facturen in uw valuta.

  Betaalt automatisch terugbetalingen en kortingen die door de individuele 
tolbedrijven worden aangeboden.

 Realtimemonitoring van voertuigen.

 Optimalisatie van de kosten.

Wegentol op maat voor elk bedrijf

Het Europese tolsysteem van Shell is ontworpen om uw bedrijf te helpen 
de vele uitdagingen waarmee u dagelijks wordt geconfronteerd op 
te lossen. We gebruiken de nieuwste technologieën om uw bedrijf de 
meest uitgebreide dekking op het continent te geven. En dankzij de 
realtimemonitoring van voertuigen hebt u controle over het wagenpark  
en berekent u de kosten voor brandstof en tol.  
Wacht niet langer en profiteer ervan!


