INTERNET APPLICATIE

TRAFFIC FLEET

ONLINE APPLICATIE OM
UW VERKEERSSYSTEMEN
SLIM AAN TE STUREN
GEBRUIKSVRIENDELIJK, OVERZICHTELIJK
EN OVERAL BEREIKBAAR

TRAFFIC FLEET, HET NIEUWE WAGENPARKBEHEER:
EENVOUDIG, OVERZICHTELIJK EN EFFICIËNT.
Voor het online aansturen en beheren van uw wagenpark beschikt EBO van Weel over een
internet-applicatie, welke compleet in eigen beheer is ontwikkeld. Eenvoudig vanaf PC, laptop,
tablet of smartphone uw complete wagenpark in beheer.
GEBRUIKSVRIENDELIJK

een zelf geconfigureerde APN. Hierdoor vindt de complete

Één van de speerpunten is het gebruiksvriendelijk ontwerp

gegevensoverdracht niet plaats over het open internet. Deze

waar veel focus op ligt. Door gebruiksvriendelijkheid en

methode creëert een betrouwbare en vooral veilige gegevens-

functionaliteit te creëren, is het mogelijk elk type gebruiker

overdracht.

eenvoudig gebruik te laten maken van Traffic Fleet. Zo is een
gebruiker in staat om op elk moment en elke plaats (via 4G

BENADERBAAR VANAF ELK TYPE DEVICE

of WiFi) het gehele wagenpark te beheren en direct aan te

Traffic Fleet is ontworpen in HTML5, waardoor u het kunt

sturen.

openen in elke browser (Chrome, Safari, Microsoft, etc.). Dit

REALTIME STATUSINFORMATIE
Via Traffic Fleet is het mogelijk om realtime inzicht te krijgen

brengt als groot voordeel met zich mee dat het programma
benaderbaar is op zowel uw computer, notebook, tablet en
smarthphone.

in alle statusinformatie van een product. Iedere 10 minuten
wordt het gehele statusniveau van het wagenpark compleet
uitgelezen. Indien nodig kan er een melding gekoppeld wor-

Kort gezegd:
Met Traffic Fleet is uw wagenpark altijd en overal bereikbaar!

den aan accuspanning, GPS-locatie of andere parameters.
Hierin wordt onderscheid gemaakt in terugkoppeling van een
waarschuwing, foutmelding en de terugkoppeling voor een
eventuele onderhoudsbeurt. Alle meldingen worden naar de
gebruiker gepusht per e-mail. Realtime inzicht in uw wagenpark maakt het mogelijk dat er direct geacteerd kan worden
op een ontstane situatie.
SNEL, VEILIG EN BETROUWBAAR
EBO van Weel maakt gebruik van een ‘multi-roaming netwerk’. Het wagenpark heeft in heel Europa dekking en kiest
altijd het sterkste signaal uit een selectie van drie providers
per land. De veiligheid van uw wagenpark wordt bewaard
door gebruik te maken van beveiligde VPN verbindingen en

EBO VAN WEEL

EBO VAN WEEL

ONLINE MONITORING VAN UW WAGENPARK MET VELE
ACHTERLIGGENDE FUNCTIONALITEITEN.

ANIMATIES - OPGESTELD EN VERZONDEN BINNEN
ENKELE SECONDEN
Via Traffic Fleet is het zeer eenvoudig om animaties op te
stellen en te verzenden. Voor het opstellen van animaties
beschikt de applicatie over een online editor. Via een eenvoudig stappenplan kunnen op uniforme wijze teksten worden
opgemaakt en verkeersborden worden ingevoegd. Ook is er de
mogelijkheid om symbolen toe te voegen.
Na het opslaan van de animatie in de bibliotheek kan deze
worden geselecteerd en verzonden naar één of meerdere producten uit uw wagenpark. Binnen enkele seconden zullen uw
wijzigingen worden uitgevoerd.

Online editor
Middels de online editor kan via een eenvoudig stappenplan een animatie worden
aangemaakt en opgeslagen.

SCHEDULER - ONLINE ACTIES UTVOEREN OP VOORAF
INGESTELDE DATA EN TIJDSTIPPEN
Traffic Fleet beschikt over een scheduler waarmee animaties
op het display van één of meerdere verkeerssystemen kunnen
worden verzonden op basis van vooraf ingestelde data en tijdstippen. De data, tijdstippen en bijbehorende animaties zijn

DIRECT BESCHIKBAAR:
OP HET WERK, THUIS EN
ZELFS ONDERWEG

eenvoudig door de gebruiker in te voegen en aan te passen.
Een tekstwagen kan zo bijvoorbeeld een aantal weken op een
locatie worden gestationeerd, zonder dat de gebruiker omkijken heeft naar de aansturing van het display. Het gehele
schedulerschema kan vooraf worden opgesteld, waardoor
onnodige kosten van uw personeel tijdens het project tot een

Scheduler

minimum worden beperkt.

In de scheduler kan een tijdschema worden aangemaakt voor één of meerdere producten uit uw wagenpark.

TRACK & TRACE - BEHEER OOK UW WERKMATERIEEL EN
BEDRIJFSVOERTUIGEN

TRAFFIC FLEET IS BEREIKBAAR VIA UW PC,
NOTEBOOK, TABLET EN SMARTPHONE

Eenvoudig alle machines in één applicatie slim en inzichtelijk
maken. Werkmateriaal zoals VRI’s, pijlwagens, graafmachines en aanhangwagens worden voorzien van Track and Trace.
U ontvangt een e-mail bij te lage accuspanning en ziet het
gehele wagenpark op de landkaart.
Tevens kunt u met de Traffic Terminal Early warning signalen
vesturen naar weggebruikers via de Flitsmeister app.
Beheer het gehele wagenpark overzichtelijk en efficiënt in één
applicatie.

Track & Trace
Beheer ook uw VRI’s, pijlwagens, graafmachines en aanhangwagens in Traffic Fleet.
Maakt GPS-locatie, accuspanning, eventuele in-outputs inzichtelijk.
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IN 10 JAAR ZULLEN VEEL VERANDERINGEN
PLAATSVINDEN OMTRENT SMART MOBILITY. TRAFFIC
FLEET SPEELT HIER VOORUITSTREVEND OP IN.

FLISTER FLITSMEISTER – ONTVANG EEN EARLY WARNING
SIGNAAL 800 METER VOORAF WERKZAAMHEDEN
EBO van Weel heeft in samenwerking met Flister en Flitsmeister een koppelvlak opgesteld waarmee automatisch
waarschuwingsberichten kunnen worden gegenereerd van
verkeerssystemen die een gevaar vormen op de weg.
De reeds aanwezige hardware maakt het mogelijk om de software spoedig te kunnen activeren, met als doel de veiligheid
te verhogen voor automobilisten maar ook zeker de wegwerkers.
Early warning signalen via uw smartphone
Verhoog de attentiewaarde van automobilisten wanneer zij wegwerkzaamheden of een
ongeluk naderen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Tenslotte telt een gewaarschuwd mens voor twee!

FLOATING CAR DATA - ACCURATE REISTIJD BINNEN
ENKELE SECONDEN TOEGEPAST OP UW TEKSTWAGEN
Floating Car Data (FCD) is een innovatieve methode om snelheid en reistijd op het wegennet te meten. Door gebruik te
maken van anonieme metingen van voertuigen die rondrijden, is veel efficiënter een beeld te vormen van de situatie op
de weg, met name tijdens files en ongelukken.

ACTIVEER EEN BREED SCALA
AAN SMART MOBILITY APPS
OP UW TEKSTWAGENS

FCD heeft het grote dat u veel flexibeler bent, er is geen
Bluetooth of andere hardware oplossing nodig. Doordat FCD
bestaat uit realtime data van alle wegen, is het mogelijk zeer
Floating Car Data beschikbaar op uw tekstwagens
Creëer flexibiliteit door reistijd of file-detectie uit te voeren zonder bluetooth
meetsystemen of andere hardwere oplossingen.

flexibel in enkele seconden reistijd uit te voeren, vooral in
binnenstedelijke gebieden.

KOPPELING VERKEERSCENTRALE - VERGROOT DE
INZETBAARHEID VAN UW TEKSTWAGENS
EBO van Weel heeft op serverniveau een koppeling gemaakt

WEGGEBRUIKERS INFORMEREN MET

met de vijf grote verkeerscentrales in Nederland. Via het

REALTIME VERKEERSINFORMATIE

de permanente DRIPS.

DVM-Exchange protocol kunnen operators uit de verkeerscentrale tekstwagens laten meedraaien in de regelscenario’s van

Met als voordeel voor de verhuurder dat de tekstwagens
breder inzetbaar zijn. Tevens krijgen de operators meer grip
op tijdelijke verkeersmaatregelen door het verhoogde
Koppeling verkeerscentrales

gebruikersgemak om een tekstwagen aan te sturen.

Middels DVM-Exhange kunnen operators meer grip houden op tijdelijke verkeermaatregelen, doordat tekstwagen meedraaien in de regelscenario’s.
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