
COMBINEER TRACKJACK & SALESFORCE!

Toon alle voertuigen en/of assets op de kaart

Houd bij hoeveel tijd er bij uw accounts is doorgebracht

Houd bij hoeveel kilometers er per account zijn afgelegd

Zet de opbrengst af tegen de geïnvesteerde tijd en kilometers

Uitgebreide rapportage m.b.t. kosten, kilometers en duur

Gemakkelijke synchronisatie tussen TrackJack en Salesforce

Features van de Salesforce koppeling

Volledig geïntegreerde interface in Salesforce

Gebruikt native Salesforce tasks voor ritten en klantbezoeken

 Maak rapportages op maat naar uw eigen behoefte

 Sluit direct aan op uw bestaande omgeving

 Uit te breiden op basis van uw wensen

Vereist geen menselijk handelen van de bestuurder; 
rritten en locaties worden automatisch bijgehouden

De eerste app in de wereld die het mogelijk maakt om alle inzichten uit uw wagenpark te integreren met 

Salesforce, zodat u uw relevante gegevens kunt opnemen in rapportages, klantaccounts en offertes.

Uw maatwerk consultancypartner
Samen met Capgemini is de officiële Salesforce Appexchange App 
tot stand gekomen. Wilt u echter meer informatie uit uw vloot 
halen dan standaard mogelijk is? Samen met Capgemini kan uw 
specifieke behoefte geïnventariseerd en gerealiseerd.



TRACKJACK FLEETOPLOSSINGEN

U gebruikt Salesforce met een reden. U wilt een platform waarop alle data wordt verzameld, alle rapportage centraal  inzichtelijk is  en u 
maar op één plek hoeft te kijken om  direct te zien hoe uw organisatie ervoor staat.

Uw single point of truth

Onbeperkt online toegang tot gegevens en rapportages

Track en trace van al uw voertuigen en assets

Digitaal rittenregistratierapport, fiscus proof

Kilometer- en urenoverzichten

Geofencing en snelheidsalerts

Sabotagemelding bij stroomverlies

IInzicht in rijgedrag

Inzicht in tankbeurten

Optioneel bij koppeling tankpas partners:

Efficiënter omgaan met uw wagenpark

U beschikt over de volgende functionaliteiten:

U krijgt informatie over de routes en kilometers maar ook 
inzicht in de tijd die op locatie is doorgebracht. Is dit een 
vaste klant, een wederverkoper of eenmalig bezoek? Door 
de adresgegevens van uw klanten te koppelen, wordt 
inzichtelijk wat de omzet per kilometer of omzet per uur 
op locatie is.


