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BP FleetExpert
Alle kosten van jouw wagenpark op één plek

Niemand kent jouw wagenpark zo goed
als jij. Maar wat als je nóg meer inzicht
krijgt met een prijswinnende oplossing?

Eenvoudig beheer van je wagenparkkosten
BP FleetExpert biedt een compleet overzicht van de belangrijkste aspecten
van je wagenpark, met op maat gemaakte rapportages en geavanceerde data.

Kosten

Transacties
Tankpasgebruik & -details
Tankgegevens & EV data





Aankopen

Brandstofverbruik

Tol & belasting
Verzekering, leasen
Reiniging

Voertuig
Registratie & Specificaties

Brandstof, EV laadsessies

Compleet overzicht
van je wagenparkkosten





CO2-emissies & EV data

Chauffeur
Contactgegevens
Rijbewijs & ID
Afgeronde opleidingen

Onderhoud
Inspecties
Schade & reparaties

Planning





Onderhoudsschema
Vervaldata polissen
Schadeclaims

Beheer je wagenpark met alles
wat je nodig hebt op één plek
Uiteenlopende klanten, zoals de Miro Groupe,
doen er hun voordeel al mee.

Bekijk de testimonials

De voordelen van geïntegreerde data
Altijd binnen handbereik

Ontdek nieuwe inzichten, beheer uitzonderingen en ondersteun
de groene agenda, terwijl je tegelijkertijd tijd en kosten bespaart.


BP FleetExpert biedt je voordelen vanaf de allereerste dag.

• Transacties

• Voertuig

bp transacties, handmatige en overige transacties,

Zorg ervoor dat je voertuigen zo efficiënt

allemaal op één plek.

mogelijk rijden met de meest recente data.

• Totale kosten

• Planning

Bekijk en vat toltransacties samen, belastingen, brandstof,

Beheer je wagenpark proactief, houd zicht

laadsessies, reiniging, reparaties, schade, verzekering en leasing

op leasecontracten en onderhoudsdata.

• Verbruiksmatrix

• Chauffeur

Ontdek hoeveel brandstof en alternatieve energiebronnen jouw

Bespaar tijd met chauffeurdocumenten

wagenpark gebruikt, zodat je zowel kosten als uitstoot kunt

en het toewijzen van chauffeurs aan voertuigen.

beheersen.

Eenvoudiger beheer en controle van uitgaven
met BP FleetExpert

BP FleetExpert is een geavanceerde oplossing
waarmee jij het beste uit je bedrijf kunt halen.
Het is ontwikkeld met jouw wensen als uitgangspunt.

• Houd je maandelijkse kosten
en onderhoudsschema’s bij

• 24/7 online toegang tot gepersonaliseerde
data en rapportages

• Voorkom fraude door chauffeurs

en tankpastransacties te bewaken

• Professionele hulp en volledige
tech-support van het bp team

BP FleetExpert biedt je diepgaande informatie
zodat jij altijd verzekerd bent van totale controle
over je wagenpark.

Jarenlange ervaring
en nauwe samenwerking met onze klanten
Het BP FleetExpert team is er voor je van installatie tot maatwerk.
Jij krijgt hulp bij elke stap van het optimaliseren van het systeem,
zodat jij direct kosten en tijd kunt besparen.
Je kunt blijven rekenen op onze ondersteuning tot het systeem
precies doet wat jij wil.



Meer dan
25 jaar ervaring



Meer dan 500 bedrijven
gingen je voor



Fleet Awards
Polen

Alle rapportages en data staan op jouw server
of lokale computer. Voor extra veiligheid worden
de BP FleetExpert-oplossingen ondersteund door
Embarcadero, marktleider op het gebied van databases.

Gepersonaliseerde rapportages
voor eenvoudig beheer

BP FleetExpert is flexibel zodat jij de rapportages kunt
kiezen die op je dashboard staan of nieuwe rapportages
kunt aanmaken met hulp van onze adviseurs. Zo heb je
volledige controle over de kosten van je wagenpark.
Pas je rapportages aan met relevante data:

• Importeer en exporteer data veilig van / naar
oplossingen die je al gebruikt, zoals Microsoft
Office of Oracle

• Filter, sorteer en vergelijk historische en actuele
data snel

• Ontvang automatische online updates gebaseerd
op jouw wensen
Ons team staat voor je klaar bij het aanpassen
en updaten van je rapportages. Laat ons weten
wat je nodig hebt en wij zorgen ervoor!

Analyseer wagenparkdata
en krijg inzicht in de TCO van jouw voertuigen

Gebruik de verschillende functies uit de rapportages om
te blijven optimaliseren. Zo houd je de variabele kosten
van brandstofvoertuigen of EV’s eenvoudig onder controle.

BP FleetExpert splitst de EV data
zodat je gemakkelijk de TCO per type
brandstof berekent.
Snel en eenvoudig toegang tot EV data:

• Motortype (BEV/PHEV)
• Accu- en stekkertype
• Prestaties en energieverbruik
• Werkelijke actieradius van voertuigen
Bekijk gedetailleerde kostenanalyses per voertuig of type
brandstof, inclusief transacties voor laadsessies, gerelateerde
kosten en de totale netto/btw/bruto kosten per voertuig.

Ontdek afwijkingen eenvoudig
en vind diepgaande inzichten

Met BP FleetExpert kun je eenvoudig je uitgaven
analyseren met toegang tot tankpastransacties
en gebruikskosten van elk voertuig, gedurende
de gehele facturatiecyclus.

BP FleetExpert maakt het eenvoudig
om afwijkingen te traceren en de totale kosten
van je wagenpark, tijdens de
gehele levenscyclus, te verlagen.
Krijg inzicht in je uitgaven:

• Verbeter je cashflow met een totaaloverzicht van kosten
• Bespaar tijd met 24/7 toegang tot databases
• Combineer brandstof, laadsessies, CO2 , ORS*
Voor nog meer controle over je uitgaven,

en andere kosten voor praktische rapportages.

kun je wagenparkkosten ook monitoren
voordat je een factuur ontvangt.
* On-Road Services

Houd je wagenpark
optimaal onderweg
met efficiënte onderhoudsplanning

Het is tijd voor een servicebeurt, maar staat dat wel
in de planning? Onderhoud is slechts één van de vaste
taken op je to-do lijst.

Je planning bijhouden kan een stuk
eenvoudiger.
Ontvang meldingen van aanstaande controles
en onderhoudsbeurten. BP FleetExpert maakt gebruik
van kilometerteller gegevens en polis-vervaldata om
de volgende servicedatum te berekenen.
Stel herinneringen in voor:

• Vervangen olie en oliefilter
• Technische inspecties
• Vervallen van verzekeringen en leasecontracten

Door je wagenpark proactief te beheren verminder
je het risico op schade en verlaag je kosten. Dat geeft
je een gerust gevoel.

Vele wagenparkbeheerders gingen je voor
en hebben échte voordelen ontdekt met BP FleetExpert









Analyseer de belangrijkste
kostensoorten voor jouw
bedrijf

Houd alle huidige
en historische kosten
in de gaten

Bespaar tot 7** uur
per week met het
maken van rapportages

Besteed minder tijd aan
het zoeken naar actuele
en historische data***

Reduceer kosten door te

Instelbare rapportages helpen je

Het automatisch vastleggen van

Je kunt jaarlijks 24 uur of

achterhalen hoeveel en waar

met het vinden van afwijkingen

gegevens voor rapportages kan je

€ 1.080* besparen door alle

jouw wagenpark kosten maakt.

en het reduceren van kosten.

tot wel € 16.250* per jaar schelen.

details op één plek te bekijken.

* Gebaseerd op €45/uur
** Klant: K&D (Nederland)
*** Klant: Timmermans

“Geconsolideerde facturen besparen
ons veel kosten”

case study

Wagenparkbeheerder van Miro Groupe

Miro Groupe had behoefte aan een complete en efficiënte
oplossing om wagenparkdata van vier verschillende
bedrijven in één geconsolideerd overzicht te integreren.







BP FleetExpert bleek deze complete oplossing te bieden.

4 bedrijven

90 voertuigen

1 oplossing

Behoefte

BP FleetExpert oplossing

“We zochten een manier om facturen van vier verschillende

“Nu hebben we één database voor alle transacties en is het

bedrijven in één rapportage te integreren.”

eenvoudig om één exporteerbare rapportage te maken.

“Het berekenen van kortingen is één van de taken

“We kunnen nu automatisch berekenen hoeveel geld is

die wij eenvoudiger willen maken”

bespaard op alle transacties.”

“Snel toegang krijgen tot opgeslagen data is voor
ons essentieel om rapportages te kunnen maken.”

“De database van BP FleetExpert bewaart alle informatie
die nodig is om rapportages voor te bereiden. Het is heel
eenvoudig in gebruik.”

“Wij hebben zoveel tijd bespaard.”

case study

Wagenparkbeheerder van Miro Groupe

De wagenparkbeheerder van Miro Groupe vertelt over
de voordelen van BP FleetExpert, zoals het besparen
van tijd op het maken van rapportages en onderhoud.







4 bedrijven

90 voertuigen

1 oplossing

Behoefte

BP FleetExpert oplossing

“Een eenvoudige manier om transactiedata te koppelen

“BP FleetExpert sorteert chauffeurdata automatisch tijdens

aan chauffeurs en voertuigen zou ons heel veel tijd schelen.”

het uploaden, zodat wij dit niet handmatig hoeven te doen.”

“Weten wat onze voertuigen ons kosten is essentieel voor

“Onze rapportage-op-maat toont transacties, verzekering,

ons bedrijf. Wij hebben cyclische rapportages nodig met

leasing en reparatiekosten – per voertuig. Het is precies

overkoepelende en individuele kosten.”

wat we nodig hadden.”

“Het plannen van inspecties en onderhoud zou minder
tijd moeten kosten dan het nu doet.”

“We krijgen nu automatisch herinneringen op basis
van kilometerteller-gegevens en de vervaldata van
verzekeringspolissen. Dat scheelt reparatiekosten.”

“BP FleetExpert is een integraal
instrument om onze kosten onder
controle te houden.”

case study

Wagenparkbeheerder van PROMAG
PROMAG richt zich op het optimaliseren van magazijnruimtes
en biedt een breed scala aan magazijnbenodigdheden.
Van stellingsystemen, hef- en pallettrucks, transportsystemen,
laad- en hefapparatuur tot metalen meubelen. Ze gebruiken
BP Fleet Solutions en de samenwerking begon ooit eens
met een eerste bp tankpas.

Behoefte

“Snel inzicht in belangrijke voertuig- en transactiedata
zou onze administratie een stuk eenvoudiger maken.”

“Wij willen op brandstofkosten besparen door brandstofverbruik
en het rijgedrag van onze chauffeurs beter in de gaten te houden.”

“Het repareren van voertuigen is de op één na grootste kostenpost
voor PROMAG. Wij willen deze kosten beter onder controle houden.”





120 voertuigen

1 oplossing

BP FleetExpert oplossing
“Alles wat wij nodig hebben staat op één plek. Alle informatie
over chauffeurs, voertuigen, reparaties en tankpastransacties
staat in één database.”
“De verbruiksmatrix helpt bij het analyseren van data
en zorgt ervoor dat onze chauffeurs bij de juiste stations
tanken op weekdagen.”
“Het uitdraaien van een maandelijkse rapportage maakt
het eenvoudig om de totale reparatiekosten per voertuig
te achterhalen.”

“Wij beheersen kosten dankzij
rapportages die je eenvoudig
met één muisklik kunt maken.”

case study

Manager Administratie van STO

Een bedrijf gespecialiseerd in het produceren
en ontwikkelen van bouwproducten zocht een
manier om voertuig- en chauffeurdata te organiseren
en om tijd te besparen bij het maken van rapportages.

Behoefte

“Eén systeem voor het beheersen van de totale kosten van mijn
wagenpark en inzicht in transacties zou mijn bedrijf echt helpen.”





90 voertuigen

1 oplossing

BP FleetExpert oplossing
“Dankzij de eenvoudige importeerfunctie kunnen wij
transacties van verschillende bronnen combineren, zodat we
een duidelijk beeld krijgen van de totale wagenparkkosten.”

“Wij willen er zeker van zijn dat tankpassen, voertuigen en chauffeurs

“BP FleetExpert maakt het eenvoudig om snel te zien

op de juiste manier zijn toegewezen. Ook willen wij ze kunnen

en te wijzigen welke chauffeur aan welke specifieke tankpas

toevoegen en verwijderen.”

is gekoppeld.”

“De mogelijkheid om het brandstofverbruik van alle voertuigen in
de gaten te houden en data eenvoudig te combineren zou ons veel
kostbare tijd schelen.”

“Urenlange rapportages zijn voorbij. Wij maken nu
in één klik een verbruiksrapportage. Zo simpel is ‘t.”

“Eenvoudiger beheer van 650
voertuigen is de beste manier
om tijd en geld te besparen.”

case study

Wagenparkbeheerder van DIAGNOSTYKA

Een uitgebreid netwerk van medische laboratoria,
die professionele laboratoriumdiensten bieden zoals
het verzamelen en transporteren van biologisch materiaal,
had hulp nodig bij het maken van rapportages.





650 voertuigen

1 oplossing

Behoefte

BP FleetExpert oplossing

“Met een wagenpark van 650 voertuigen zouden wij

“Wij hebben al zo’n 12 uur per jaar bespaard dankzij eenvoudig

veel tijd kunnen besparen bij het voorbereiden van een

te exporteren rapportages. Deze gebruiken brandstof- en

gespecialiseerde milieubelasting-rapportage.”

voertuigdata om de rapportage automatisch voor te bereiden.”
“Dankzij rapportages van tankpasuitgaven kunnen wij
eenvoudig alle uitgaven van onze 650 chauffeurs zien

“Het beheersen van uitgaven voor aanvullende producten
voor 650 chauffeurs is essentieel om onze kosten onder
controle te houden.

in één overzicht.
Hierdoor kunnen wij individuele kosten per chauffeur filteren
en trends ontdekken, zodat wij kosten kunnen beheersen.”

“Wij besparen meer dan € 7.000 per jaar”

case study

CEO van Koning & Drenth

Koning & Drenth is als vrachtonderneming werkzaam
in de ADR, recycling, industriële en landbouwsector.
Zij namen de tijd om samen met een adviseur van
bp hun huidige facturatie- en kostenevaluatiesystemen
voor hun bedrijf te analyseren.

Behoefte

“Wij zochten een manier om onze vrachtkosten snel te consolideren.”

“Het verminderen van handmatig werk, zoals calculatie
en facturatie, is iets wat wij graag zouden willen.”





80 voertuigen

1 oplossing

BP FleetExpert oplossing
“De door de adviseur voorgestelde automatische facturatie
bespaart ons ongeveer 156 werkuren en € 7.000 per jaar.”
“Gelukkig voor ons is BP FleetExpert eenvoudig te integreren
in onze huidige software met eenvoudig te gebruiken dataimporteerfuncties.”

“1.250 vrachtauto’s eenvoudiger beheren
is de beste manier om geld te besparen.”

case study

Manager Operations van AB Texel

AB Texels uitgebreide wagenpark vervoert
melk en bloem, evenals landbouw-, vee- en
bevroren producten. Zij gingen aan tafel met
een bp-adviseur om te praten over het
verbeteren van kilometerteller-gegevens.





1.250 voertuigen

1 oplossing

Behoefte

BP FleetExpert oplossing

“Gegevens verzamelen van alle 1.250 voertuigen in
ons wagenpark is essentieel voor ons bedrijf.”

“Een betere manier om brandstofverbruik in de gaten te houden
zou de nauwkeurigheid van rapportages zeker ten goede komen.”

“BP FleetExpert verzamelt kilometerteller-gegevens van elke
vrachtauto in ons wagenpark direct in een gebruiksvriendelijk
systeem.”
“Dankzij de verzamelde kilometerteller-gegevens van elk
voertuig kunnen wij er zeker van zijn dat brandstof zo efficiënt
mogelijk gebruikt wordt.”

“1.250 vrachtauto’s eenvoudiger beheren
is de beste manier om geld te besparen.”

case study

Manager Operations van AB Texel

AB Texels uitgebreide wagenpark vervoert
melk en bloem, evenals landbouw-, vee- en
bevroren producten. Zij gingen aan tafel met
een bp-adviseur om te praten over het
verbeteren van kilometerteller-gegevens.





1.250 voertuigen

1 oplossing

Behoefte

BP FleetExpert oplossing

“Tijd besparen op handmatige calculaties is een prioriteit

“Transacties worden nu automatisch geregistreerd. ok hebben we

voor mijn grote wagenpark.”

de kwaliteit van de data verbeterd en rapportagefouten verminderd.”

“Tijd besparen op arbeidskosten zou de total cost of ownership

“Wij besparen nu 1 FTE per jaar, wat neerkomt op een bedrag

flink verminderen.”

van € 50.000”.

“Transacties combineren in één
factuur scheelt ons kostbare tijd.”

case study

Wagenparkbeheerder van Axell Logistics.

Axell Logistics is een transportbedrijf voor
meubilair en retail. Adviseurs van bp hebben
het bedrijf geholpen om hun homebase en
online transacties te combineren voor snellere
en eenvoudigere facturatie.

Behoefte

“Onze transacties komen uit verschillende bronnen, dus een
efficiënter facturatieproces zou een groot voordeel voor ons zijn.”

“Wij gebruiken een apart accountingsysteem, dus wij moeten
data kunnen importeren.”





57 voertuigen

1 oplossing

BP FleetExpert oplossing
“Door homebase en bp-transacties te combineren is het een
stuk eenvoudiger om facturen voor onze charter te maken.
Dit scheelt ons veel tijd.”
“Gepersonaliseerde rapportages, die gemaakt zijn door
onze adviseur van bp, maken het mogelijk om precies de
data te exporteren die we voor accounting nodig hebben.”

Hoe krijg je BP FleetExpert
voor jouw onderneming

1

Maak een afspraak met ons team

2

Analyseer samen wat je wagenpark nodig heeft

3

Personaliseer je rapportages en dashboard

4

Eén van onze adviseurs bezoekt je bedrijf

Wij helpen je bepalen hoe je het beste kunt besparen

Beheers kosten en bepaal welke data je wilt zien

Verbeter je wagenpark
Je kunt erop vertrouwen dat je alles in handen hebt om
de prestaties van je wagenpark optimaal te beheren.

Neem vandaag nog contract met
ons op voor een live demonstratie
Telefoon: 0800 - 0203631 (tijdens kantooruren: 08.30 - 17.00h)
Email: cardsale@bp.com

