
Trimble App 
Manager & 
FleetXPS App
Breng Enterprise Mobility
Management naar een hoger niveau

Voordelen
De Trimble App Manager is volledig
personaliseerbaar en zorgt ervoor dat er 
aan al je transportnoden wordt voldaan.

FLEET MANAGER:
• Implementeer apps zoals trainingsvideo’s in
een mum van tijd
• Ondersteuning van chauffeurs

IT MANAGER:
•  Snellere opvolging van wagenparkbeheer en
dispatchers
•  Toekomstgericht, modulair, modern 

GENERAL MANAGER :
• Beter zaken doen
•  Meer flexibiliteit in het bedienen van verladers
•  Volledige controle over de toestellen 

CHAUFFEUR:
•  Gemakkelijk te gebruiken
•  Op maat gemaakte chauffeurs beleving
•  Ondersteuning op afstand



Wat is de
Trimble App
Manager?
Zorg voor een geweldige en 
aanpasbare,maar toch simpele 
chauffeurservaring

Met de Trimble App Manager kun je jouw 
Androidtoestellenin één efficiënt Enterprise 
MobilityManagement-systeem (EMM) beheren.

Voorzie je chauffeurs van een open systeem dat
veilig, modulair en toekomstbestendig is terwijl je
de controle houdt over het toestel en de apps.

De Trimble App Manager is
compatibel met Android en

beheert alle functies van een toestel
alsook de volledige toestel- en

gebruikerservaring

De Trimble App Manager beheert all 
things Trimble zonder informatie te

moeten migreren naar of van EMM’s
van derde partijen om je vloot toes-

tellen up-to-date te houden.

Verstuur
gegevens via

GSM / LTE

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Android Enterprise biedt een betrouwbare EMM-ervaring. 
Als een configuratie wordt gepushed, zullen alle AE-
apparaten de betreffende verzoeken ondersteunen en 
uitvoeren.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Geavanceerde EMM console, die uitblinkt in eenvoud. 
Dankzij de gebruiksvriendelijke UI raak je snel vertrouwd 
met het toestel en de app, en is er geen lange training meer 
nodig.

GEÏNTEGREERDE OPLOSSING
De Trimble App Manager is geïntegreerd in het
klantenportaal, zodat je steeds met dezelfde gegevens 
kan inloggen en eenvoudig toegang hebt tot de data-
gegevens van je toestellen.

OPEN STRUCTUUR EN VEILIG
Bescherm je bedrijfsgegevens, configureer instellin-
gen op afstand en vergrendel of reset toestellen indien 
nodig.

KLANTBELEVING
Dankzij Managed Google Play, een groot aantal
ondersteunde toestellen en use cases, stille be-
leidshandhaving en het inzetten van bedrijfsinstellingen, 
zullen onze klanten niet te evenaren zijn.

KANT-EN-KLARE OPLOSSING
Het complete pakket: een klant-en-klaar apparaat,
dagelijkse ondersteuning en follow-up van project
management op maat van de behoeften van je bedrijf.

All-in-one oplossing
Krijg toegang tot al je telematica-apparaten en
benodigde apps via één Android-toestel.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
Welke functies wil je gebruiken?
Cameratoegang, Wifi-configuratie, VPN- 
configuratie,dataroaming, SMS, bluetooth,
andere configuraties, enz.

APPARAATBEVEILIGING
Welk beveiligingsniveau wil je gebruiken? 
Pincode, geblokkeerde functies, volledige
reset, enz.

APP MANAGEMENT
Welke apps moeten beschikbaar zijn op je
apparaten?

Optimaliseer je toestellen:

De Trimble App Manager verzekert
app customization en de

veiligheid van data en docu-
menten, en integreert zich 

naadloos in het Android-platform.

GESLOTEN SYSTEMEN VS. OPEN SYSTEMEN

TRANSPORTBEDRIJF
& VRACHTWAGENS

Vraagt telematicaaan-
bieder om APK

Verstuurt APK Transportbedrijf
deelt de app

Verlengt APK

EXTERNE
APP-LEVERANCIER

TELEMATICA-AAN-
BIEDER

TELEMATICA-
PORTAAL

Gesloten telematica-aanbieders Open System: Trimble App Manager

Play Store-apps / Privé-apps /
Web apps / Gewhiteliste websites

....

Wat is de
XPS-app?
De XPS-app wordt geïntegreerd met de Trimble App
Manager zodat je een werkproces kunt opzetten,
daarnaast blijf je in contact met de chauffeur en
kun je deze via het Android-toestel van feedback
voorzien.

Met de XPS app kun je onder andere documenten
scannen, foto’s nemen en meer.

Beheer de beveili-
gingsinstellingen

Beheer
alle apps


