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DAF Connect
De wereld wordt steeds kleiner. Connectiviteit stelt ons in staat sneller, eenvoudiger en slagvaardiger
te zijn. De mogelijkheden zijn eindeloos. Voor DAF Trucks is slimme connectiviteit ook de sleutel tot
nóg efficiëntere logistieke oplossingen. Daarom ontwikkelden we DAF Connect.
DAF Connect is een platform dat u altijd en overal zicht geeft

informatie over uw chauffeurs, trucks en logistieke

in de prestaties van uw vloot. Dankzij dit intelligente en

processen. Deze performance data helpt om uw

gebruiksvriendelijke platform houdt u grip op uw logistieke

voertuigbeschikbaarheid te verhogen, uw operationele

processen en haalt u het beste uit uw mensen en uw

kosten te verlagen en optimale logistieke efficiency te

voertuigen. DAF Connect voorziet u van up-to-date

realiseren.
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Bij DAF Trucks werken we continu aan oplossingen die
u in staat stellen uw rendement verder te verbeteren.
Met uitgekiende transportoplossingen en vooruitstrevende
technologieën, een betrokken internationale dealer
organisatie en een breed palet aan diensten. DAF Transport
Efficiency heet onze filosofie om u de hoogste opbrengst per
kilometer te bieden. Binnen die filosofie is DAF Connect een
logische ontwikkeling.

Vanaf nu is DAF Connect beschikbaar als optie op alle nieuwe
voertuigen of als retrofit kit voor bestaande voertuigen.
Maak kennis met dit flexibele fleet management platform.
Want wat u ook vervoert, waar in Europa dan ook: met
DAF Connect slaat u de weg in naar meer rendement.

Signaleren

Het ECO Score Rapport biedt u de mogelijkheid om

Als transportondernemer houdt u graag grip op uw zaak.

individuele chauffeurs met uw andere chauffeurs te

Maar het logistieke proces bestaat uit talrijke variabelen. Het

vergelijken. Dit zorgt voor optimale prestaties.

rijgedrag van uw chauffeur, de conditie van uw truck, dat wat
er onderweg gebeurt: alles heeft invloed op de opbrengst die

Met DAF Connect heeft u ook direct de actuele locatie van

u uiteindelijk per kilometer behaalt. Op een eenvoudige

uw vloot in kaart, zodat u inzicht krijgt in de prestaties en

manier kunnen beschikken over actuele, heldere informatie is

gereden routes. Dit helpt u om optimale productiviteit te

een vereiste om de juiste beslissingen te nemen.

realiseren en de veiligheid van uw vloot en chauffeurs te
vergroten. U kunt er zelfs voor kiezen om alerts te ontvangen

DAF Connect biedt u een platform waar alle noodzakelijke

van individuele voertuigen en chauffeurs. Een geruststellend

informatie realtime beschikbaar is. Wanneer u inlogt op de

idee. Daarnaast heeft u duidelijkheid over de bezettingsgraad

speciale portal van DAF Connect heeft u realtime inzicht in

van de voertuigen, waardoor u het brandstofverbruik en de

het rijgedrag van uw chauffeur, de status van uw voertuig en

opbrengsten per kilometer kunt optimaliseren.

de exacte locatiekenmerken. Op elk moment en vanuit elke
plek in de wereld.

Anticiperen
Uw DAF-dealer kan u dankzij DAF Connect nog beter en

Bijsturen

tijdiger adviseren. En niet alleen als het gaat om de aanschaf

Zonder omwegen toegang hebben tot de juiste informatie

van nieuwe trucks, maar ook over onderhoud en reparaties.

betekent dat u op elk moment kunt bijsturen. Zo kunt u met

Op basis van de informatie die DAF Connect geeft, is

DAF Connect onderlinge chauffeursprestaties en ritten

onderhoud mogelijk dat nog beter past bij uw specifieke vloot

vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld uitwijzen dat individueel

en bedrijfsvoering. Via de Vehicle Health Module is het

rijgedrag niet over de hele linie efficiënt is. En dat heeft

mogelijk om waarschuwingen die de chauffeur ziet ook te

merkbaar invloed op uw rendement. Dankzij DAF Connect

laten zien in de DAF Connect Portal. Uw DAF-dealer

kunt u het chauffeursgedrag eenvoudig monitoren via het

ondersteunt u proactief door op het juiste moment onderhoud

ECO Score Rapport en waar nodig verbeteren door het

en reparaties in te plannen en uit te voeren. Dat draagt bij aan

aanbieden van een DAF EcoDrive training.

de verdere optimalisatie van de inzetbaarheid van uw vloot.
U bespaart kosten op de lange termijn en minimaliseert de
kans op storingen en uitval op de korte termijn.
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DAF Connect in detail
DAF Connect is een platform dat is ontwikkeld met als uitgangspunt hogere voertuigbeschikbaar
heid, lagere operationele kosten, betere logistieke efficiency en maximale flexibiliteit voor u. Via de
DAF Connect Portal ziet u direct de informatie die voor uw onderneming belangrijk is, ongeacht
de omvang van uw vloot.
Dashboard
Het fleet management systeem verzamelt realtime informatie
en presenteert deze online aan u op een overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk dashboard. U kiest zelf de modules die
voor u belangrijk zijn. Standaard zijn de modules Fuel
Reports, ECO Score Card, Alerts, Vehicle Health en Fuel
Level Deviation aanwezig. Uw DAF-dealer adviseert u graag
over de extra mogelijkheden, passend bij uw specifieke
situatie.

Fuel reports
De modules Driver Reports en Vehicle Reports geven u op elk
moment inzicht in het rijgedrag van de chauffeur en het
brandstofverbruik van uw truck. Deze rapporten kunt u

Dashboard

volledig zelf configureren. Maakt u gebruik van de interactieve
chauffeurscoach Driver Performance Assistent (DPA) in een
of meerdere voertuigen? Dan kunt u ook deze scores op elk
moment inzien, onderling vergelijken en indien nodig direct
bijsturen.
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Uw Truck Data in uw eigen Oplossing?
Het Open Platform van DAF Connect is ontwikkeld als een

Daarmee is het Open Platform ook geschikt voor een

echt open platform. Uw eigen vloot levert de relevante data,

gemengde vloot. Dat is goed nieuws als u geïnvesteerd heeft

die via een centrale database beschikbaar wordt gesteld.

in fleet management systemen, maar wel de data van de

Dit betekent dat u DAF Connect probleemloos kunt

fabrikant wilt gebruiken. Deze mate van flexibiliteit is uniek.

integreren in uw bestaande fleet management oplossingen.

En dat is wat we bedoelen met DAF Transport Efficiency:

De data is beschikbaar in de rFMS standaard. Dit is een

we stellen alles in het werk om u de hoogste opbrengst per

Industrie Standaard vanuit de ACEA, waarmee u eenvoudig

kilometer te laten realiseren.

data deelt met al bestaande applicaties in een vast formaat.
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Maatwerk voor

iedereen
DAF Connect is een platform dat zich op
meerdere punten onderscheidt in de markt.

Allereerst is het een heel gebruiksvriendelijke platform.
De alerts worden weergegeven op basis van voertuig of op
chauffeursgedrag. Op die manier bent u altijd op de hoogte
als er zaken afwijken. Iedere sleutelcyclus is een aparte trip,
daarmee kunt u trips eenvoudig met elkaar vergelijken.
Als laatste kunt u met DAF Connect Portal makkelijk een
Geofence over een ongelimiteerd aantal punten creëren.
Hiermee kunt u landsgrenzen eenvoudig afbakenen.
Dit is handig als voertuigen zich binnen vastgestelde
gebieden bevinden of deze juist verlaten.
Standaard is DAF Connect heel compleet. Wanneer u
kiest voor de optie krijgt u 36 maanden toegang tot de
DAF Connect Portal. Deze Portal beschikt over een aantal
modules waarmee u direct aan de slag kunt. U bepaalt zelf
welke extra functionaliteiten van DAF Connect voor u van
meerwaarde zijn. Uw DAF-dealer kan u daarin uitstekend
adviseren.

Veel duidelijke informatie

op één scherm
Gering Meubeltransport uit Landgraaf laat al zijn 46 DAF CF-trekkers uitrusten met DAF Connect.
“De eerste voertuigen rijden er al mee. Het moet zorgen voor meer zekerheid in de bedrijfsvoering”,
meent Bas Keybek, wagenparkbeheerder bij het familiebedrijf.

DAF Connect is nog volop in ontwikkeling maar zorgt nu al
bij Gerings voor heel veel extra inzicht over zijn wagenpark.
“Wij krijgen nu veel duidelijker cijfers over het verbruik
en gedrag van onze chauffeurs. Maar voor ons is het
belangrijker dat de dealer binnenkort realtime kan volgen
hoe de technische staat van onze voertuigen is. Dan kan hij
ons beter ontzorgen en veel nauwkeuriger voorspellingen
doen over de conditie van elke truck. Ik denk dat we dan
naar een veel flexibeler onderhoudssysteem gaan, waardoor
we minder en nog korter hoeven binnen te komen en zo
nog meer uptime genereren”.
Wat Keybek ook een voordeel vindt, is dat ITS bij pech nu
al veel dieper in het voertuig kan kijken dan de chauffeur
het kan uitleggen. “Dan weet men sneller wat er precies
Gering wil met DAF Connect niet alleen meer zekerheid.

“ Wij krijgen nu veel duidelijker

cijfers over het verbruik en gedrag
van onze chauffeurs. ”

aan de hand is en komt er meteen gerichte service. Dat bij
elkaar was voor ons al voldoende om met DAF Connect te
beginnen. Het geeft ons de zekerheid dat we én nog minder
uitval krijgen, én een auto weer sneller onderweg is”.
Bas Keybek merkt nu wel dat, omdat er in eens veel meer
zichtbaar is, er dus meer mogelijkheden zijn om op te

“Uiteindelijk streven we naar een hogere uptime en een nóg

sturen. “Daar moeten we nog een beetje ingroeien”, geeft

betere TCO. Dat is bij ons nog niet zo heel eenvoudig want

hij toe. Dat geldt zeker voor de individuele rijprestaties van

onze auto’s rijden al heel zuinig en we hebben al weinig

de chauffeurs. We zijn ook een familiebedrijf met een hechte

stilstand”, meent Bas. “Dat komt omdat onze lading nooit

band met onze chauffeurs. Velen rijden hier al meer dan

zwaar is en we regelmatig en degelijk onderhoud laten doen

25 jaar. Daar moeten we dus nog een middenweg in

door onze DAF-dealer Loven. Ook hebben we een heel

vinden”.

strakke wekelijkse bandencontrole. Want wij rijden dan wel
niet echt just in time, we zijn wel een belangrijk onderdeel
binnen de hele productieketen van onze klanten. Bijna
hun complete voorraad zit in onze trailers. Daar mag niets
misgaan en daarom steven we naar zero stilstand.
En dat is waar DAF Connect ons bij moet gaan helpen”.
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Steeds meer

mogelijkheden
Het Nederlandse Vonk & Co is één van de launching customers van DAF Connect.
“Voor ons is het een cruciaal instrument om de efficiency in ons bedrijf verder te verbeteren”,
aldus wagenparkbeheerder John van Hattem. “Het is zeer gebruiksvriendelijk en er komen
steeds meer mogelijkheden bij.”

Vonk & Co is een internationaal transportbedrijf met het
hoofdkantoor in het Nederlandse Tiel. De onderneming
is gespecialiseerd in witgoed, dat vanuit Duitsland,
Oostenrijk en Italië naar het centrale magazijn

“ DAF Connect is cruciaal
om onze efficiency
verder te verbeteren. ”

getransporteerd en vervolgens gedistribueerd wordt
naar retailers en consumenten.
Ligt het aan de routes, de rijstijl van de chauffeur of
“DAF Connect is aanwezig op onze nieuwe XF’s en LF’s”,

draait een motor in het ene geval vaker stationair dan

verduidelijkt Van Hattem. “Hoe meer kilometers we maken,

in het andere? DAF Connect geeft ons het antwoord

hoe meer data we krijgen. En daarmee kunnen we dus

en we hebben daardoor al interessante besparingen

steeds beter vergelijken en analyseren. Waarom is het

kunnen realiseren.”

verbruik bij de ene truck hoger dan bij de andere?
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DAF Trucks N.V.
Onderdeel van PACCAR Inc., behoort tot de meest succesvolle truckproducenten
in Europa. De sleutel tot het succes: eersteklas trekkers en bakwagens en de juiste
diensten erachter. Dit alles wordt ondersteund door een netwerk van meer dan
1.000 onafhankelijke dealers in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië,
Nieuw-Zeeland, Taiwan en Brazilië. DAF heeft eigen productiefaciliteiten in
Nederland, België, Groot-Brittannië en Brazilië. Naast trucks ontwikkelt en
produceert DAF componenten als assen en motoren voor bus- en
touringcarproducenten over de hele wereld.
Meer informatie en dealeradressen vindt u op www.daf.com

DAF Trucks N.V. - DAF Nederland
Hooge Akker 2
5661 NG Geldrop
Postbus 90066
5600 PV Eindhoven
Telefoon: +31 (0)40 26 77 777
Fax: +31 (0)40 26 77 778
www.daf.nl

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DAF Trucks N.V. behoudt zich het
diensten voldoen aan de Europese richtlijnen die gelden op de datum van verkoop maar kunnen
afwijken, afhankelijk van het land waarin u bent gevestigd. Neem voor de meest recente informatie
contact op met uw erkende DAF-dealer.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

NL:1018

recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties te wijzigen. Producten en

