
C O N N E C T E D  O P E R A T I O N S

TRANSPORT & LOGISTICS
FLEET SAFETY

        SOLUTIONS
De Reverse IT Solutions bestaan uit een totaal-set van hardware 
en software gebaseerd op best practices vanuit de markt. Deze 
bewezen oplossingen worden dagelijks in de praktijk gebruikt, 
bevatten geen kinderziektes en bieden u zekerheid. Reverse IT past 
de oplossing aan uw wensen en verzorgt de implementatie van 
A-tot-Z. 

        VEILIGHEID, TIJD- EN KOSTENBESPARING
Een ongeval hoort u altijd achteraf. AI gedreven dashcams en 
voertuig (telemetrie) gegevens met feiten worden automatisch 
verzamelt tijdens iedere gebeurtenis waarvoor uw aandacht is 
vereist. Schade reductie, bewijsvoering en efficiënter afhandelen 
van deze schades lijdt tot een grote kostenbesparing voor uw 
bedrijf. Collect, Analyze, Act, Reward! 
• Naleving veiligheidseisen van opdrachtgever/verzekeraar
• Minder schade, lagere verzekering premies
• Audio waarschuwing bij detectie gevaar of afleiding
• Uw chauffeurs rijden bewust en met meer vertrouwen
• Keuze uit front- of dual facing camera's

        PRESTATIES EN CULTUUR CHAUFFEURS
Veiligheid moet verweven zijn binnen uw bedrijfscultuur. Stimuleer 
en beloon veiligheid en bespreek het Safety Report van de 
bestuurder of voertuig. De automatische Safety Score zorgt voor 
gezonde competitie in de ranglijst met meest positieve rijgedrag. 
Behavior Based Safety! 
• Minder ongevallen, betere prestaties
• Geen discussie door feiten, data-gedreven coaching
• Automatische beoordeling op gebeurtenissen en rijgedrag
• Scoreboard stimuleert verantwoordelijkheid en presteren

SERVICES ONSITE & REMOTE
SOFTWARE CONFIGURATIE OP MAAT
INSTALLATIE EN MONTAGE
TECHNISCH HELPDESK SUPPORT

REVERSE IT SERVICES     
Onze focus ligt op het ondersteunen en ontzorgen van 
organisaties op een zo (kosten)efficiënt en duurzaam 
mogelijke manier. Niet de technologie maar het eindresultaat 
van de gebruiker staat bij ons centraal. U kunt vertrouwen 
op onze diensten, ook nadat u zaken met ons heeft gedaan. 

RUGGED SCANPHONEIoT HARDWARE SOFTWARE

MEER WETEN OF EEN PRIJS AANVRAGEN?
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REFERENTIES

       RISICO EN REPUTATIESCHADE
90% ongevallen worden veroorzaakt door menselijk falen. Het
Europees Parlement heeft in 2019 een akkoord bereikt over 
de invoering van geavanceerde veiligheidssystemen om de 
ongevallen in vrachtverkeer te reduceren. Reputatieschade van uw 
bedrijf is aanzienlijk bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
De media aandacht voor dit soort ongevallen is groot.


