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ITAS SYSTEMS
Analyse van analoge / digitale tachograafdata
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Uw partner in schadelastbeheersing

Wie zijn wij

Het 4 stappenplan

FleetRepair is een landelijk dekkend netwerk van truckschade

In vier eenvoudige stappen naar een analyse

specialisten. Deze verhelpen bedrijfsautoschades efficiënt en zorgen
voor een correcte afhandeling. Zij werken met een schademanagementprogramma dat is gericht op het terugdringen van het aantal schades
en besparing van kosten.
ITAS Systems BV houdt zich onder meer bezig met tachograafanalyse
t.b.v. de rijstijl van chauffeurs met als doel om kans op schades en
daarmee de kosten van het wagenpark verder terug te dringen.
Voorkomen is beter dan genezen...” Een veelgehoord argument dat

1. Bied uw voertuig aan bij een van de deelnemende bedrijven
FleetRepair
2. Het schadeherstelbedrag moet minimaal € 3.500,- bedragen
3. Het voertuig moet voorzien zijn van een digitale of analoge
tachograaf
4. Vul samen met uw FleetRepair hersteller het aanmeldingsformulier in

te pas en te onpas de revue passeert. FleetRepair en ITAS zetten die
woorden echter om in concrete daden.

Waarom

Wat kan ik ermee?
U kunt uit de rapportage opmaken hoe het rijgedrag van uw chauffeur is

Uit het SWOV rapport nummer R2014-33 over de veiligheidscultuur

ten opzichte van zijn doelgroep (distributie, regionaal, nationaal of

bij transport-bedrijven en schadepreventie blijkt dat verzekeraars en

internationaal). Tevens kunnen deze analyses ook gebruikt worden bij

TLN bij transporteurs die starten met schadepreventie een daling van

functionerings- en beoordelingsgesprekken.

de schadelast zien. Een wezenlijk onderdeel van schadepreventie is
aandacht voor de rijstijl van hun chauffeurs.

Een extra service van FleetRepair
FleetRepair heeft in samenwerking met ITAS deze gratis dienst
ontwikkeld om haar klanten te ondersteunen om het aantal schades
en ook de kosten hiervan terug te dringen. Hierdoor krijgen zij een
van de tools in handen om de schadelasten tot een minimum te
kunnen beperken.

