Hoe kan ik
nou weten
waar iedereen zit?

Ritregistratie en fleetmanagement systeem

Op het MyFMS platform ziet u in één oogopslag waar uw
medewerkers en/of objecten zich bevinden!
FUNCTIES

ADVANCED

MEDIUM

BASIC

Fiscaal rapportage

MyFMS
MyFMS staat voor My Fleet
Management Systeem. MyFMS
is een webapplicatie die onder
andere uw ritregistratie bijhoudt.
Via internet kunt u veilig en
makkelijk in één oogopslag uw
kostbare bezittingen (voertuigen,
vaartuigen of ander materieel) en
personeel volgen en beheren.

CO2 footprint
MyFMS ‘app’
Live tracking
Digitaal kaartmateriaal
Weergave gereden route
Berichten centrum

(bijv. snelheidsoverschrijding of sabotage melding)

optie

optie

P.O.I.

optie

optie

optie

optie

Europese dekking

optie

Ritregistratie en
fiscale bijtelling

Voor alle abonnementsvormen zijn diverse extra opties beschikbaar:
• Gedetailleerd rapport		
• Maatwerk rapportage
• RFID (berijders herkenning)
• Brandstof management (Multi Tankcard en Travelcard)

Heeft u een auto van de zaak en wilt u de fiscale bijtelling voor
privégebruik voorkomen? De wet stelt verschillende eisen waar de
bewijsvoering aan moet voldoen. Via MyFMS heeft u een overzicht
dat voldoet aan de eis tot het registreren van kilometers. MyFMS
weet exact op welke locatie het voertuig zich bevindt, de route die
gereden is en de vertrek- en aankomst tijden. Een handmatige
registratie is dus niet meer nodig!

Abonnement
MyFMS biedt voordelige en variabele maandabonnementen. Door middel van een gebruikersnaam
en wachtwoord kunt u gemakkelijk inloggen via internet, maar ook via de 'APPS' voor iPhone/
iPad, Android en Windows Phone. Met de MyFMS app heeft u direct inzage waar uw objecten zich
bevinden. Software installeren en
updaten is verleden tijd. Én u heeft
altijd de meest recente versie
bij de hand.

Brandstof-, CO2- en snelheidsovertredingsrapportage
Als werkgever kunt u financieel aanzienlijk besparen als u inzicht heeft in het verbruik van
uw wagenpark. In MyFMS zijn diverse rapportages terug te vinden die u hierbij helpen. De
brandstofrapportage geeft het brandstofverbruik weer. Rijdt uw werknemer zuinig of verbruikt hij
juist veel? Wat is het gemiddelde? Met deze gegevens kunt u uw brandstofkosten verlagen.

Privacy
Privacy is altijd een punt van discussie, maar niet met het MyFMS systeem. Bij
gebruik van een zakelijk/privé schakelaar worden privéritten niet getoond en is
alleen de gereden tijd en afstand zichtbaar voor een fiscaal sluitende ritregistratie.
Werkgevers kunnen dus niet zonder toestemming de privéritten bekijken.
(MyFMS is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens)

Waarom kiezen voor MyFMS?
•
•
•
•
•
•
•
•

Live volgen via webbrowser of de mobiele APP voor iPhone/iPad, Android en Windows Phone
In één oogopslag overzicht over uw objecten
Voordelige en variabele maandabonnementen
Toegespitst op MKB en grootzakelijke markt
Altijd en overal uw gegevens bij de hand
Makkelijk naar wens uit te breiden
Branche gerichte oplossingen
Internationaal toepasbaar

Referenties:
FloraHolland heeft voor MyFMS gekozen om het gebruik van de
pool auto’s te optimaliseren: “doordat we nu kunnen zien waar
de voertuigen uit ons wagenpark zich bevinden kunnen we deze
effectiever inplannen"
abflexkracht:

“Door het inzetten van MyFMS met berijdersherkenning in
ons wagenpark kunnen we eenvoudig zorgen dat de gereden
kilometers op het juiste project worden belast en zien we ook
op welk project de diverse medewerkers zijn zonder hiervan een
aparte administratie bij te houden”

Louana Rijopleidingen:

“De beste investering ooit! Geen kilometerlijsten meer invullen,
meteen overzicht wat er met de lesauto is gedaan. Is de leerling
op tijd opgehaald, heeft hij de tijd gereden waarvoor wordt
betaald, is de lesauto niet privé gebruikt. De makkelijkste manier
om te bewijzen naar de belastingdienst dat de administratie
klopt.

uw MyFMS/IntelliTrac dealer:

Rho-Delta ACP BV
Escudostraat 2
2991 XV BARENDRECHT

010-497 11 00
myfms@rhodelta.nl
www.rhodelta.nl

