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Ultimo Fleet Management
Economisch & Administratief Wagenparkbeheer

Heeft u als fleetowner exact inzicht in de totale kosten van elk van uw
voertuigen? De praktijk wijst uit dat dit moeilijk te realiseren is. Met
behulp van de softwaretool Ultimo Fleet Management is het mogelijk om
uw wagenpark economisch en administratief te beheren en meer zicht te
krijgen op de Total Cost of Ownership (TCO) van uw voertuigen.
Ultimo Fleet Management wordt geleverd door Ultimo Software Solutions BV. RoadAssist en Ultimo Software Solutions hebben een partnership
gesloten, mede door de leidende posities en de nadruk op kwalitatieve
dienstverlening van beide organisaties. Door de samenwerking wordt een
passende totaaloplossing geboden voor de transportsector.
Met Ultimo Fleet Management kunt u:
 Alle elementen van uw wagenpark of vloot registreren
 Minimale stilstand realiseren door planning van afhandeling
van storingsonderhoud, periodiek onderhoud en schades
 Uw wagenpark in de juiste staat houden door inzicht in
schades en gebreken
 Inzicht en overzicht verkrijgen van alle verzekeringen en
contracten, gekoppeld aan voertuig of object
 De optimale vervangingsplanning opstellen door het in
kaart brengen van afschrijvings- en vervangingskosten

“Dankzij Fleet Control hebben
we altijd de cijfers paraat”
WWW.ROADASSIST.EU

Ultimo Fleet Management wordt
reeds succesvol toegepast bij onder
andere Emons, Kuehne+Nagel, Van
Den Bosch Transporten & Verhoek
Europe Group.
Wilt u meer weten?
Bel 050 - 537 59 59 of maak een
afspraak met een van onze vertegenwoordigers.
Ook kunt u contact opnemen met
Ultimo Software Solutions:
Bel 0341 – 42 37 37.

Objectenbeheer
In het Objectenbeheer legt u de gewenste transportmiddelen en/of (onderdelen van de) vloten vast. U kunt diverse op zichzelf
staande voertuigen beheren, maar u kunt ook een vloot samenstellen, bestaande uit meerdere items. Met behulp van een uniek
vlootnummer legt u bijbehorende items overzichtelijk vast. Verder is het mogelijk om de uitrusting per voertuig of vloot te
registreren. Naast de totale samenstelling van uw middelen kunt u de wisseling in de loop der tijd blijven monitoren, waarbij eventuele locatiewisselingen en uitgeleende middelen doorgevoerd of bijgehouden worden. Verder legt u allerlei relevante detailgegevens van objecten vast. Bijvoorbeeld foto’s , kentekens, kenmerken, technische gegevens, etc. Bovendien kunt u uitgevoerde
werkzaam- heden, opgetreden gebreken en geleden schades per object inzien.

Werkzaamheden

Gebreken

Periodiek onderhoud

Belangrijk onderdeel van Ultimo Fleet Management is het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Voor het aanmaken, uitvoeren
en afhandelen van werkzaamheden maakt
u gebruik van de functionaliteit voor werkorderbeheer. Ook het inroosteren van uitvoerend personeel of derden, de planning van de
werkzaamheden en de eventuele verantwoording van uren en gebruikte materialen en/of
gereedschappen kunt u regelen met behulp
van Ultimo Fleet Management.

Gebreken aan objecten kunt u afzonderlijk
doorgeven en afhandelen. Maar groot voordeel van de integratie van functionaliteit is dat
u één of meerdere gebreken kunt koppelen aan
een reeds bestaande of nieuwe werkopdracht.
U kunt dus de uitvoerende medewerker verzoeken tijdens een andere werkzaamheid ook
de gebreken te bekijken en op te lossen. Zo
minimaliseert u de stilstand van het desbetreffende object en krijgt u inzicht in de gebrekenhistorie.

Periodiek onderhoud wordt aangestuurd
middels periodieke onderhoudsmodellen.
Deze kunt u zo instellen dat werkzaamheden
worden gegenereerd via tijdsintervallen (bijv.
APK), meterstanden of specifieke weeknummers of op basis van bepaalde metingen.
Periodieke werkzaamheden worden in de
planning van het werkorderbeheer opgenomen en u behoudt altijd de mogelijkheid om
te schuiven in de planning wanneer bepaalde
activiteiten net niet goed uitkomen.

Schadebeheer

Afschrijving en vervanging

Contracten

Het optreden van schade
aan uw objecten is
ongewenst, maar helaas
wel realiteit. Een goed
schadebeheer zorgt er gelukkig voor dat u inzicht
krijgt
in
bijvoorbeeld
schades per object/voertuig, bestuurder, verzekering of periode. Met behulp van deze
informatie kunt u oorzaken en eventuele
patronen achterhalen en waar mogelijk de
oorzaken proberen weg te nemen. Met Fleet
Management is het mogelijk om diverse zaakschades te melden en af te handelen en te koppelen aan een werkopdracht. Bij het melden
van een schade registreert u de geschatte (en
werkelijke) schadebedragen en de verwachte
opbrengsten (bijvoorbeeld uitkering van
verzekering). Verder legt u vast van welke
verzekering u een uitkering verwacht en kunt u
diverse aantekeningen maken en documenten
en afbeeldingen koppelen aan een schademelding. Diverse rapportages geven u eenvoudig en snel inzicht in de schadegevallen aan
de voertuigen van uw organisatie.

Met Ultimo Fleet Management kunt u afschrijvingskosten en boekwaarden
per object bijhouden. De
afschrijving per maand
wordt berekend op basis
van de aanschafwaarde
gedeeld door het aantal afschrijftermijnen (in
maanden). Op basis van het aantal afgesloten
maanden (afschrijvingstermijnen) wordt de
resterende boekwaarde getoond. Verschillende rapporten stellen u en uw financiële
afdeling in staat om de afschrijvingsbedragen
te monitoren. Door financiële gegevens vast
te leggen over de vervangingstermijnen van
objecten is het mogelijk om jaarlijkse vervangingsinvesteringen te begroten en inzicht te
krijgen in de middelen die voor lange en middellange termijn aangeboord moeten worden
voor eventuele vervangingen. Zo worden
vervangingskosten inzichtelijk. U kunt dus bij
de keuze van vervangingen rekening houden
met beschikbare budgetten en aangeven welke investeringen in uw wagenpark noodzakelijk en mogelijk zijn.

Al uw (service)contracten
kunt u in Ultimo Fleet
Management vastleggen.
Hierbij legt u de contractomschrijving, leverancier,
dossiernummer, looptijd,
opzegtermijn, contractkosten, aantal leveranciersbezoeken en een beschrijving van de inhoud vast. Het is vervolgens
eenvoudig om een relatie te maken tussen een
object en een contract en eventueel daaraan
gekoppeld onderhoudsmodel.
Door uw contracten in de software onder te
brengen heeft u op elk moment inzicht in de
afspraken die u met uw leveranciers heeft
gemaakt. Dat kan van pas komen bij een calamiteit, maar is ook ook zeer nuttig voor het
proactief beheer van contracten. Dit zou u immers voordeel op kunnen leveren. Wilt u een
contract opzeggen? De inzage in de uiterste
opzegdata helpt u dan bij het tijdig opzeggen
van dat contract. Met de juiste monitoring
is het mogelijk om aanzienlijke kosten te be
sparen.

Verzekeringen

Financiële afhandeling en rapportages

Ultimo Fleet Management biedt u de mogelijkheid om
de afgesloten verzekeringen van uw vloten, voertuigen en uitrustingen vast te leggen en te beheren. De
verzekeringen kunt u relateren aan elk gewenst(e)
object en/of schade indien van toepassing. Daarnaast
legt u algemene informatie over de verzekeringspolis vast. Zo geeft u bijvoorbeeld aan om welke verzekeringssoort en –vorm het gaat. Maar ook de afgesproken betalingsvoorwaarden en het eigen risico kunt u registreren. Van verzekeringen
worden kosteninformatie, facturen en de verzekerde waarde getoond en
u kunt ook aangeven op welke kostenplaats of afdeling de verzekeringskosten betrekking hebben. Een overzicht van de schademeldingen die
onder dekking van verzekeraar X vallen is eenvoudig op te roepen.

Gegevens over binnengekomen facturen kunnen in
Ultimo Fleet Management worden beheerd. In het
kader van Fleet Management gaat het daarbij om
facturen die betrekking hebben op het beheer van
uw wagenpark. Denk bijvoorbeeld aan facturen van
onderhoudswerkzaamheden,
verzekeringskosten,
schoonmaakwerkzaamheden en verbruiksartikelen
als olie en banden. Dankzij een veelheid aan standaardrapportages heeft
u met het gebruik van deze software altijd inzicht in verschillende relevante zaken van uw vloten, objecten en uitrustingen. Ook de voortgang
van werkzaamheden kunt u op deze wijze monitoren. Informatie met
betrekking tot schades, contracten, verzekeringen en facturen kunt u
eveneens via rapporten raadplegen.

Wilt u weten hoe u Fleet Control in kunt
zetten in uw organisatie? Bel 050 537 59 59

RoadAssist biedt ook de volgende diensten:

Neem contact met ons op en we komen
bij u langs voor een demonstratie.
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Europese
Pechdienst

Kennis
Database

WWW.ULTIMO.NET

Technische
Ondersteuning

Opleidingen
en Trainingen

