
Altijd de actuele planning 
digitaal op het tablet! 

Nooit meer op papier plannen!

Meer op pagina 2

Functies Voordelen

• Presentatie van een veegschema in de app

• Stratenlijst: gereed / onvoltooid

• Routekeuze op basis van GPS-positie

• Detectie van gereinigde gootstenen 

• Kioskmodus

• Geschikt voor straatreiniging, caissons en 

  winterdienst

• Altijd actuele planning

• Constante kwaliteit bij het wisselen van bestuurder 

• Geen straat wordt er meer vergeten

• Minder kilometers, lage kosten 

• Exacte facturatiebasis

• Snellere inzetbaarheid

Route controlerende app | Publicatie: 05.2020

Vereenvoudig uw planning nu met routecontrolere van geoCapture. Zo is uw planning altijd 

up-to-date en direct digitaal in het voertuig op te roepen. Papieren planning behoort tot

het verleden. 

Veegplanning eenvoudig in de app

De chauffeur kan tijdens het rijden eenvoudig de 

gemaakte veegplannen in de app bekijken. Dit 

betekent dat ze altijd up-to-date zijn en men kan zich 

dankzij Google Maps gemakkelijk oriënteren.

Dankzij het snelle overzicht en de eenvoudige 

bediening bespaart de chauffeur veel tijd en wordt er 

geen straat vergeten.



Tourencontrolling App | Veröffentlichung: 05.2020

Geen straat vergeten!

Tourcontrole is zeer veelzijdig. Of het nu gaat om straat- 

en gotenreiniging of winterdienst. Bespaar tijd en geld 

en verbeter tegelijkertijd uw kwaliteit. De lage bedrijfs- 

en investeringskosten spreken voor zich!

Wacht niet langer en profiteer van routecontrole van 

geoCapture.
 

Wegen, goten, sneeuw

Met de geïntegreerde stratenlijst wordt geen straat 

vergeten. Met één klik ziet de chauffeur welke 

wegen er nog moeten worden gedaan.

Dit verbetert de kwaliteit en vermindert het aantal 

klachten van omwonenden. Onnodige rij- en 

veegkilometers worden vermeden. Meer kwaliteit 

tegen lagere kosten.

Veilige technologie

De chauffeurs kunnen de planning ter plaatse 

opvragen met een tablet in de auto. Het tablet 

werkt in de zogenaamde kioskmodus.

Dit beschermt het tablet tegen manipulatie en 

misbruik. Updates worden centraal beheerd. Zo 

worden uw gegevens beveiligd en worden 

storingen voorkomen.
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