Fleet Management
Software

Live-link your assets and facilities.

GROEN
LICHT

ALS FLEET OWNER KIJKT U NAAR
ONDERHOUD EN DE BIJBEHORENDE
TIJD EN KOSTEN. MAAR OOK
TANKBEURTEN, VERZEKERINGEN EN
SCHADES HEBBEN UW AANDACHT.
UW VOERTUIGEN MOETEN VOORAL
ROLLEN. NIET STILSTAAN.
MEER INZICHT IN DE TOTAL COST OF OWNERSHIP
(TCO) VAN UW VOERTUIGEN. OF U NU TIEN AUTO’S
HEEFT RONDRIJDEN, OF ER RIJDEN ER HONDERDEN,
U WILT WETEN WAT UW VOERTUIGEN ‘DOEN“. HOE
STAAT HET MET DE STILSTAND? MET DE SCHADES
EN DE ACTIES HIEROP? KUNT U VAN ELK VOERTUIG
GEMAKKELIJK ZIEN WELKE CONTRACTCONDITIES
HIERBIJ HOREN? EEN VERVANGINGSPLANNING?
ALLES OP ELKAAR AFSTEMMEN? LUKT STUKKEN
BETER MET ULTIMO.
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SEE VITAL
SIGNS.
TAKE VITAL
ACTION.

NAAST ONDER MEER MAINTENANCE EN FACILITY
MANAGEMENT SOFTWARE, HEEFT ULTIMO OOK
SPECIAAL VOOR FLEET MANAGEMENT EEN REEKS AAN
SOFTWAREMODULES ONTWIKKELD. VEEL VAN WAT
U VAN UW VOERTUIGEN WILT WETEN, KOMT U HIER
TEGEN. U KOPPELT DE TECHNIEK VAN UW WAGENPARK
AAN HET BEHEER VAN UW WAGENPARK. HET MAAKT
U NET ZO WENDBAAR ALS UW VOERTUIGEN ZELF.
ZIEN WAT ER AANKOMT EN SNEL SCHAKELEN.
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’See vital signs. Take vital action.’ betekent gewoonweg dat u direct
kunt inspringen op gebeurtenissen die u ziet, of beter, ziet aankomen.
De fleet management software van Ultimo maakt alle elementen
van uw wagenpark of vloten volledig inzichtelijk. Handig als u het
onderhoud van de voertuigen in een eigen werkplaats uitvoert en
bovendien ook het administratieve beheer doet. Maar ook als u zelf
het beheer verzorgt en het onderhoud uitbesteedt, is Ultimo geschikt
voor uw regievoering.
Draagt u de verantwoordelijkheid voor een wagenpark? Misschien
zelfs specifiek in de transportsector, afvalsector of veiligheidsregio’s?
En zoekt u met uw fleet management software gemak en koppelbaarheid met andere bedrijfssoftware? Neem de tijd om u te verdiepen in
Ultimo software. We kunnen u alles vertellen over het inzichtelijk maken
van de voertuigbeschikbaarheid: onderhoud, historie, tellerstanden,
koppelingen met de boordcomputer, doorzetten van dynamische
voertuigdata en het afstemmen van preventief onderhoud.
Live-link your assets and facilities.
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THE FLEET COCKPIT

OVERVIEW AND CONTROL
VANAF HET MOMENT DAT U ULTIMO FLEET
MANAGEMENT GEBRUIKT, GAAT U INFORMATIE
DIGITAAL VASTLEGGEN, EENVOUDIG OVERZICHT
CREËREN IN DE HOEVEELHEID INFORMATIE
EN DAARDOOR VEEL MEER ZIEN. ZODAT U
KUNT LUISTEREN NAAR WAT U ZIET.
Binnen uw organisatie dient u alle voertuiggerelateerde informatie vast te leggen, te borgen,
het liefst aan elkaar te koppelen. Om er vervolgens
bedrijfseconomisch interessante dingen mee te doen.
Zo kunnen u en uw collega’s op basis van correcte
data – de harde feiten – juiste beslissingen nemen.
Beslissingen over onderhoud, over vervanging
en overige optimalisaties om de efficiency verder
te vergroten. Maar ook over verdergaande
beslissingen. Uitbreiding van het vastgoed wellicht,
als ’onderkomen’ van uw voertuigen. Of verdere
koppelingen met IT Service. Hoe meer uw wagenpark
u vertelt, des te meer conclusies u eraan kunt
verbinden.
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Voertuigen in Ultimo Fleet Management kunt u
standaard verrijken met RDW-gegevens, zodat u
onder andere direct inzicht heeft in de verloopdata
van de APK. Maar daarnaast heeft u een zee aan
mogelijkheden om uw controle op het wagenpark
heel strak te houden. Denk aan informatie uit de
tachograaf. En op andere fronten. Met de zekerheid
dat u alle afspraken, die zijn gemaakt – financieel,
verzekeringstechnisch, onderhoudstechnisch –
letterlijk binnen handbereik hebt. ’Vooruitzien
is regeren’, zeggen ze wel eens. Ultimo Fleet
Management beschikt standaard over een groot
aantal functionaliteiten. Het basispakket is tevens
naar wens uit te breiden met optionele modules.

Inzicht in uw wagenpark
Het komt binnen organisaties veelvuldig voor dat
informatie over meerdere plekken verspreid is, of,
ook dát is mogelijk: de informatie alleen ’opgeslagen’
is in het hoofd van de medewerker(s). Naarmate de
organisatie groter wordt, nemen de ongemakken
en risico’s van decentrale informatieopslag toe.
Door de inzet van fleet management software kan
informatie gestructureerd gebundeld worden. Dit
scheelt niet alleen zoekwerk, maar zorgt er ook
voor dat iedereen beschikt over informatie die upto-date is en dat een organisatie minder last heeft
van personele wijzigingen (iemand die met pensioen
gaat of ziek wordt bijvoorbeeld). De informatie
over onder meer contracten, tankbeurten, schades,
gebreken, onderhoudshistorie wordt structureel
vastgelegd in de software. Dit helpt bij het vergaren
van managementinformatie in dashboards en
rapportages. Informatie die u helpt om belangrijke
beslissingen te nemen. Ook zorgt het vastleggen
van informatie voor een effectieve en efficiënte
afhandeling van allerlei werkzaamheden. Wel zo
handig om direct relevante informatie voorhanden te
hebben en gebruik te maken van actuele planningen.

Voorbeelden van vragen die u met deze informatie
beter kunt beantwoorden:
• Wanneer is het interessant om nieuwe
voertuigen aan te schaffen?
• Is het verstandiger om te kiezen voor lease?
• Wat zijn de (financiële) gevolgen als we de
aanschaf uitstellen?
Het is natuurlijk ook interessant om deze informatie
te vergelijken per type object of merk voertuig en
daar uw toekomstige investeringsbeslissingen
op te baseren.

De resultaten van uw wagenparkbeheer
• Alle elementen van uw wagenpark of
vloten inzichtelijk
• Inzichtelijke dashboards en rapportages
• Onmisbaar bij audits en controles

Optimale beschikbaarheid
Eén van de belangrijkste redenen om gebruik te
maken van een softwaretool voor fleet management
is het realiseren van een optimale beschikbaarheid
van voertuigen. Want tijd is geld en stilstand moet
zoveel mogelijk voorkomen worden. Als Fleet Owner
heeft u invloed op het moment van uitvoeren van
onderhoud, keuringen, afhandelen van gebreken/
schades/storingen, etc. Maar zonder adequate tooling
is het lastig plannen en dit op elkaar af te stemmen.
Ultimo kan u hier prima mee helpen. En dat is mooi
want met Ultimo stemt u de gelijktijdige uitvoering
van verschillende werkzaamheden op elkaar af. Niet
alleen het juiste moment, maar ook wie de uitvoering
voor zijn rekening neemt. Zo voorkomt u onnodige
stilstand van uw kostbare vloot.

Total Cost of Ownership
Met behulp van fleet management software heeft
u inzicht in de gemaakte kosten en mogelijke
besparingen binnen uw wagenpark. Een belangrijke
graadmeter hierbij kan de Total Cost of Ownership
(TCO) zijn. Op basis van gegevens over onder andere
onderhoud, afschrijvingen en schades bent u in staat
om beslissingen te nemen en deze te onderbouwen.

• Meer grip op operationele
kosten en projecten
• Optimale beschikbaarheid met minder
stilstand, doordat afhandelingen van
storingsonderhoud, periodiek onderhoud,
gebreken en schades zorgvuldig op elkaar
afgestemd zijn
• Praktische ondersteuning van uw eigen
onderhoudsdienst
• Meer inzicht in verzekeringen en contracten,
gekoppeld aan een voertuig of object
• Optimale vervangingsplanning van uw voertuigen of objecten, door het in kaart brengen
van afschrijvings- en vervangingskosten
• Gebruik de TCO om beter gefundeerde
investeringsbeslissingen te nemen
• Diverse praktische interfaces
beschikbaar om efficiënter te werken
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“Om het streven van ROVA te bereiken,
zullen de kwaliteit en duurzaamheid
optimaal moeten zijn. Dat valt en staat
bij procesoptimalisatie. Ultimo wordt
daarom ingezet ter ondersteuning
van asset en fleet management.”

Business Integration
Samen bereikt u meer dan alleen. Per definitie geldt
dit voor de Ultimo software. Want door Ultimo slim
te integreren met andere voor u relevante systemen,
behaalt u nog meer rendement. Veelgebruikte
interfaces of integraties met de fleet management
software van Ultimo zijn:
• Transportmanagementsystemen (TMS) /
boordcomputers. Om op eenvoudige wijze
objectdata, kilometerdata en registratie van
gebreken in Ultimo in te lezen.
• Barcodescanners. Diverse mogelijkheden op
het gebied van urenregistratie (incl. mogelijkheden
voor start-stopregistratie), materiaaluitgifte en
voorraadbeheer.
• Importeren van artikelenbestanden. Voor
een betere grip op het voorraadbeheer en de
inkoopondersteuning.
• Importeren van tankbeurten en de registratie
van tankpassen.
• Financiële systemen. Om kosten en uren
eenvoudig door te zetten of ondersteuning
bij (inkoop)facturen.
• Interface RDW Open Data (standaard
beschikbaar). Eenvoudig en accuraat de
voertuigdata en gegevens inzake APK in Ultimo
aanwezig op basis van deze gratis dienst van
de RDW.

Ultimo Customization Tool
Met Ultimo krijgt u de beschikking over bewezen en
gebruiksvriendelijke standaardsoftware, conform
marktstandaarden. Maar omdat uw situatie op
bepaalde aspecten uniek is, hebben wij onze
software zo gemaakt dat deze eenvoudig op
maat te snijden is. Om voor u extra rendement en
gebruiksgemak te behalen. Standaard software
op maat noemen we dat. En flexibel. Want Ultimo
software stelt u in staat uw applicatie op eenvoudige
wijze (zonder programmeerwerk) te beheren, te
personaliseren en aan te passen. Dit geldt voor
applicatiebeheerders, maar ook voor
(eind)gebruikers.
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Marnix Timmermans
ROVA

Gemakkelijk in het gebruik
Onze handige verkenners, ruim opgezette panels, het
gebruik van iconen en pictogrammen, de eenduidige
schermopbouw met tabbladen en eenvoudige
zoekmogelijkheden. Het zijn allemaal kenmerken van
het gebruiksvriendelijke karakter van onze software.
Wat uw leven ook eenvoudiger maakt, is de inzet
van de apps Ultimo Go en Go+ om mobiel te werken.
Gebruik uw smartphone of tablet om op locatie
informatie op te zoeken, meldingen te doen of om
werkzaamheden af te handelen. De Ultimo software
is webbased. Schaf de software eenmalig aan (met
een installatie van de software op uw eigen server)
of huur de software via een abonnement (waarbij
u gebruik maakt van de software in de cloud). Deze
huuroptie – Software as a Service (SaaS) – betekent
dat wij u volledig in de watten leggen bij het beheer
van de software, inclusief updates.
De fleet management software wordt toegepast
in diverse sectoren. Bezoek onze website voor een
overzicht van de toepassingen middels diverse cases.

Intuïtief & gebruiksvriendelijk

Naar eigen wensen aanpasbaar

Modulaire opbouw & schaalbaar

Verkrijgbaar als SaaS-oplossing

Eenvoudig koppelbaar
(IoT, ERP, TMS, HR, etc.)

Best practice door
samenwerking met klanten
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MEEST TOEGEPASTE MODULES

WAT
OOK HEEL
HANDIG IS
Maak ook kennis met onze professionele servicedienstverlening.
Reuzehandig bij de ingebruikname van de software maar ook bij
het reguliere gebruik staan wij u – als u dit fijn vindt – pragmatisch
bij. Wij hebben niet alleen onze software zelf ontwikkeld, ook over
de manier hoe we deze software bij u implementeren hebben
we goed nagedacht. Als u daar zelf ideeën over heeft, mag dat
natuurlijk ook, maar wij hebben ons idee hierover gebaseerd op de
projectmanagementmethodiek PRINCE2®. En op onze ervaringen
(sinds 1988). U wilt per slot van rekening een goed werkend product
conform uw wensen en eisen. Implementeren doen we samen.
Een kwestie van U&I² (You & I). Hier stopt onze dienstverlening
overigens niet. Tijdens de opstartfase maakt u kennis met de
opstartcoach met het speciaal samengestelde ’Opstartcanvas’.
Een handig hulpmiddel om de doelen te bepalen en de werkwijze
verder te bespreken. Tijdens (maar ook na) de implementatie heeft
u toegang tot onze Customer Portal, bijvoorbeeld om project
gerelateerde informatie te raadplegen. Na implementatie maakt
u kennis met ons Customer Success Team. In een aantal sessies
maken zij u helemaal vertrouwd met Ultimo.
U kunt gebruik maken van ons uitgebreide aanbod aan trainingen
(klassikaal, in company of via e-learning), u kunt leren van de
ervaringen van andere Ultimo gebruikers en onze consultants
staan klaar om u professioneel advies te geven. Net als u, willen
wij namelijk dat u maximaal profiteert van de voordelen van
de software. Oh ja, als u na ingebruikname vragen heeft of
ondersteuning wenst, kunt u terecht bij onze afdeling customer
support. We stellen op verzoek trouwens met alle plezier een
onderhoudscontract met u op om de onderlinge afspraken
over het gebruik van de helpdesk en de updates van de
software te borgen.

Hieronder treft u een selectie aan van de meest toegepaste modules van Ultimo Fleet Management. Het gehele
overzicht van alle beschikbare modules, hun specifieke werking en de voordelen hebben we op onze website
gezet. Voor de best passende samenstelling van modules (bestaande uit een rijk basispakket, eventueel
aangevuld met optionele modules) trekt u onze adviseurs gewoon aan hun jas. Dan krijgt u gericht advies.
Afschrijvingen
Anticipeer op de toekomst en plan uw vervangingen.
Business Integration
Integreer Ultimo met diverse andere bedrijfssystemen om nog efficiënter te werken.

Uitgiftebeheer
Borg het proces van uitgifte en eventuele inname
van bedrijfsmiddelen.

Contractenbeheer
Inzichtelijk contractmanagement.
Dashboards / Rapportages
Belangrijke stuurinformatie direct voorhanden.
Facturatie
Facturatiemogelijkheden voor de (interne)
doorbelasting van gemaakte kosten.
Gebrekenbeheer
Maak de (kleine) gebreken aan uw voertuigen
inzichtelijk en combineer het oplossen hiervan
bijvoorbeeld met het uitvoeren van regulier
onderhoud.
Periodiek Onderhoud
Plan uw periodieke activiteiten en preventieve
werkzaamheden. Bijvoorbeeld op basis van het
aantal gereden kilometers. Of inzake (APK-)
keuringen op basis van tijd.

Urenverantwoording
Een compleet overzicht van de bestede tijd. Startstop urenregistratie mogelijk.
Verzekeringenbeheer
Al uw relevante verzekeringen overzichtelijk op
een rijtje.
Voorraadbeheer en Inkoop
Beheer op efficiënte wijze uw voorraden (interface
met barcodescanning mogelijk) en ondersteun de
inkoop van artikelen.
Wagenparkbeheer
Uitgebreid beheer van uw wagenpark/vloot voor
meer grip op de inzetbaarheid.
Werkorderbeheer
Complete afhandeling van werkorders

Schadebeheer
Schade? Vervelend! Maar met inzicht kunt u
passende maatregelen nemen.
Service Level Agreements
Sluit u Service Level Agreements met uw (interne)
klanten? Borg deze netjes en kom uw afspraken
op tijd na.
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ZEVEN KEER
INZICHT EN
CONTROLE.
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Tankbeurten (+)
Borg het correct gebruiken van tankpassen. Ook
het verwerken van kilometerstanden en verbruik
en het aanmaken van bijbehorende inkoopfacturen
is mogelijk.

Met Ultimo beschikt u over één centraal platform
voor zeven domeinen: Fleet Management, IT Service
Management, Maintenance Management,
Facility Management, Medical Asset Management,
Safety Management en Infra Asset Management.
Profiteert u ook van deze integrale inzet?
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BELGIË

LIVE-LINK
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

De wereld is met een noodgang in beweging en dus
draait de wereld ook met een noodgang om al uw
objecten en apparaten heen. Als u de maintenance,
facility of IT verantwoordelijke bent, wilt u niets liever
dan dat uw assets u continu vertellen of ze die wereld
nog wel kunnen bijbenen. Als uw verantwoordelijkheid
verder gaat dan maintenance, facility en IT, wilt u dat
trouwens ook. Want misschien vragen uw assets
om uw algemene of financiële aandacht. Ultimo
zorgt ervoor dat de cruciale signalen over uw assets
worden doorgegeven. Zodat u ze ziet en daadkrachtig
kunt handelen. Are you listening?

sales@ultimo.com | ultimo.com
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