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Ritadministratie
Een belangrijk onderdeel in FuelVision is ritadministratie. Hoe efficiënter, hoe beter. De ritadministratie
is volledig geïntegreerd binnen FuelVision. Dat werkt snel en gemakkelijk. FuelVision is gebaseerd op het
systeem van Microsoft Dynamics.
HOE WERKT HET?

daadwerkelijk is geleverd en hoeveel. Voor elke belading maakt

De basis van de administratie vormen de ritbonnen. Hier worden

FuelVision een inkooporder en elke lossing een verkooporder.

alle beladingen en lossingen vastgelegd. Welke producten moe-

Dat kan in elke gewenste eenheid, zoals per stuk, liter of in

ten wanneer, waar en in welke hoeveelheid geleverd worden?

kilogram of blend.

FuelVision maakt de ritbonnen op twee manier aan:

Ritten voor derden

1. V
 ia het leverschema, waarbij u per adres of zelfs per tank

Ook als u ritten voor anderen uitvoert, kunt u dit registreren:

aangeeft wanneer, hoeveel en welk product u wilt lossen.
2. Of via forecasting. FuelVision leest dan de telemetrie-

u factureert de uitgereden liters plus een transportvergoeding
of alleen transportvergoeding. Dat kan per opdrachtgever.

gegevens van de tanks in voor de exacte hoeveelheid olie.
De meter stuurt een melding, zodra het product in de tank

Ritplanningssystemen

onder een bepaald punt zakt. FuelVision maakt vervolgens

FuelVision is compatibel met ritplanningssystemen. Op basis

een dynamisch leverschema op basis van de klantprofielen,

van de verkooporders, leverschema’s en forecasting berekent

de jaarlijkse consumptie en doet een voorspelling wanneer

het planningssysteem de meest efficiënte route. Vervolgens

de klant een nieuwe levering nodig heeft.

kunt u in FuelVision een ritplanning maken die de basis
vormt voor de ritbonnen. De route is op een map te zien. Een

Ritbonnen

wijziging? Geen probleem. De ingeplande lossing kunt u in het

Alle informatie verschijnt vervolgens weer op de ritbonnen.

systeem terugplaatsen in de ritplanning en simpel toevoegen

Via een koppeling met de boardcomputers van tankwagens

aan een andere rit. Geen dubbele invoer van gegevens nodig!

of handhelds is bovendien te zien en in te voeren wat

Voer de wijzigingen in en F
 uelVision past de planning aan.
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