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Je beheert een vloot van heftrucks, hoogwerkers, grondverzet en andere 
industriële uitrusting. De zaken gaan goed en alles is onder controle. Maar ben je 
daar zeker van?

Weet jij altijd waar je machines zijn? Weet je wie je machines bedient, of hoe lang 
elke machine actief is geweest? Weet je wanneer je machine een onderhoud moet 
krijgen of wanneer de batterijen goed zijn opgeladen?

GEM ONE

GEM One is een telematica-oplossing die je de gegevens en informatie bezorgt die je nodig hebt om je vloot 
veilig en efficiënt te besturen. Je maakt je vloot productiever en je verdient meer geld. 

WAAROM IS DIT INTERESSANT VOOR JOU? 
DE VOORDELEN VAN GEM ONE

Track & Trace 
Je weet altijd precies waar je machines zich bevinden. 
Controleer onmiddellijk de locatie van je machines 
via GPS. Dit is handig wanneer je de machine moet 
ophalen, onderhouden of in het ongelukkige geval dat 
ze gestolen is.

Operationele efficiëntie
Tijd is geld! Met GEM One weet je precies hoe lang 
elk van je machines werd gebruikt. Was er sprake 
van overmatig gebruik? Dan volg je het op de juiste 
manier op. 

Beveiliging en veiligheid
Met het bestuurdersauthentificatiesysteem weet je 
precies wie je machine heeft bediend. Indien iemand 
die niet bevoegd is in de bestuurdersstoel stapt, zal 
de machine niet werken.

Weet precies wat je bestuurders hebben gedaan: 
via de tracker registreert GEM One informatie 
over het gedrag van je bestuurders. Dit geeft je 
de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen 
met behulp van rijopleidingen, of door disciplinaire 
maatregelen te nemen indien nodig.

Reparaties en onderhoud
Onderhoud je machines op tijd, elke keer opnieuw. 
Op basis van de werkelijke gebruiksgegevens geven 
wij je het ideale onderhoudsschema mee om elke 
machine optimaal te laten functioneren.

Houd de reparaties en het onderhoud voor elke 
machine in je wagenpark in de gaten, inclusief 
reserveonderdelen.
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HOE WERKT DIT?
Je installeert GEM One-volgapparatuur in al je machines. 
Die laat GEM One toe om van elke machine gegevens te 
verzamelen en te verwerken. Je ontvangt informatie en 
rapporten over je machines via het GEM One-online platform. 
Van de locatie van elke machine tot het gebruik ervan, en nog 
veel meer. Deze gegevens zijn te allen tijde online toegankelijk, 
zodat je alle informatie die je nodig hebt binnen handbereik 
hebt. 

Is je machine al voorzien van een volgapparaat? Dan is ze bijna 
klaar voor GEM One. Wij verbinden jouw bestaande tracker 
met ons portaal, zodat je al je gegevens in een mum van tijd bij 
de hand hebt. 

WIL JE DIT MEER IN DETAIL 
BEKIJKEN? 
Nog niet overtuigd? Vraag vandaag nog je gratis GEM One-
demo aan. Ga naar www.gemone.com/demo en vul het 
formulier in. Ons verkoopteam neemt zo snel mogelijk contact 
met je op om je meer informatie en een demonstratie te geven. 

NEEM VANDAAG NOG CONTACT 
MET ONS OP!
Heb je een vraag? 
 
Neem contact met ons op via sales_emea@gemone.com. 
Ons team staat klaar om je optimaal te laten profiteren van 
alle voordelen van de innovatieve GEM One-oplossingen.
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