
Met behulp van GPS-zenders in uw voertuigen en machines 

worden gereden kilometers of uren bepaald. Zo kunnen dus 

bijvoorbeeld datums voor aankomende olieverversingen 

worden vooraf berekend. Seizoensgebonden pieken bij de 

inzet  worden ook in aanmerking genomen.

GeoCapture stelt u per e-mail op de hoogte wanneer een 

onderhoudsafspraak moet worden gemaakt. Dit zorgt ervoor 

dat er geen afspraak meer wordt gemist.

Tijdig onderhoud

Verhoogde beschikbaarheid van uw wagenpark door tijdig onderhoud

Onderhoudsafspraken 
altijd in beeld

Beter plannen

Hoe groter het wagenpark, hoe meer afspraken voor onderhoud, APK, bandenwissel of leaseperiodes moeten 

worden gepland en nageleefd. Met geoCapture volgt u alle nodige afspraken m.b.t. Uw wagenpark en verbetert 

u daarmee de beschikbaarheid.

Technolgie Voordelen

• Live locatiebepaling via een GPS-zender

• Gegevensoverdracht via het mobiele netwerk

• Geschikt voor alle soorten machines

• Herinneringen per e-mail

• Gegevensoverdracht via mobiele telefoon

• Monitoring: inspectie, onderhoud, APK, 

  bandenwissel, leaseperiode etc.

• Beheer van onderhoudsafspraken

• Automatische afspraakberekening

• Houd een onderhoudslogboek bij per voertuig

• Beschikbaarheid verbeteren

• Registreert facturen en kosten

• Tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
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Berekening van afspraken
Via de GPS-zender in de voertuigen zijn 

prestatiegegevens zoals kilometerstand en

bedrijfsuren altijd up-to-date. Met behulp van 

voertuig- of machinegebruik berekent het systeem 

wanneer onderhoud naar verwachting moet worden 

uitgevoerd.

Seizoensgebonden beperkingen worden in 

aanmerking genomen, terugkerende 

werkzaamheden worden automatisch gepland. Dit 

minimaliseert de planning. 

Met geoCapture legt u elk karwei vast, dat er aan het 

voertuig is gedaan. Hiermee maakt u een volledig 

logboek aan. De gemaakte kosten, kosten en facturen 

van derden worden ook geregistreerd. 

Alle gegevens kunnen op elk moment worden 

opgevraagd en maken Uw controlling een exacte 

bepaling van voertuigkosten mogelijk.

Onderhoudsgegevens

Elk voertuig heeft regelmatig onderhoud nodig. Of 

banden moeten worden verwisseld, inspecties 

moeten worden uitgevoerd, APK of Lease-einde - elke 

fleetmanager heeft veel werk te doen.

GeoCapture helpt u deze stroom aan afspraken te 

beheren en te plannen. Om onnodige stilstand te 

voorkomen en de beschikbaarheid van uw wagenpark 

te optimaliseren.

Beheer onderhoudsafspraken

Prestatiegegevens met seizoensgebonden variabelen worden in aanmerking genomen..

Ibbenbürener Str. 14a

D-48496 Hopsten

info@geocapture.de

www.geocapture.de
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