LEASE ASSIST

Lease Assist
MET ÉÉN KLIK
INZICHT IN AL UW KOELUNITS

LEASE ASSIST

Betere controle.
Superieure service.
Lease Assist is het online Connected Solutions-platform waarmee lease- en
verhuurmaatschappijen hun Thermo King-units kunnen beheren. Log online in om
de beschikbaarheid van units te controleren, activeer of deactiveer ze, consulteer
het waarschuwingenlogboek en lever superieure service aan uw klanten.

Bespaar kostbare tijd
dankzij de operationele
eigenschappen van een
geïntegreerd platform

Krijg dieper inzicht in
de status en prestaties
van uw units

Factureer nauwkeuriger via
geautomatiseerde rapportage
van machine-uren

BELANGRIJKSTE OPERATIONELE
MOGELIJKHEDEN
Met Lease Assist vereenvoudigt u het klantbeheer
door lease- en huurovereenkomsten
van koelunits met één enkele klik te
activeren, pauzeren of deactiveren.

HOUD UW UNITS IN DE GATEN
Lease Assist geeft alarmcodes voor elke unit weer.
Op basis daarvan kunt u de toestand van elke
koelunit op de korte en lange termijn evalueren
en uw klanten op het juiste moment de juiste
ondersteuning bieden. Exporteer deze weergave
naar Excel om de informatie eenvoudig te delen.

ALLE UNITS IN 1 WEERGAVE
Lease Assist geeft de status van uw units weer: of
ze nu onderweg zijn, op de binnenplaats staan of
klaarstaan om geleased of verhuurd te worden.
Met dit scherm beantwoordt u klantaanvragen
sneller en nauwkeuriger.
Lease Assist biedt ook dieper inzicht. Zo filtert
u de unit-informatie per klant of per ernst van de
waarschuwing en bekijkt u:
— de unitstatus
— de klantnaam
— de diesel-uren
— de elektrische uren
— het totale aantal uren
— de voertuignaam
— de waarschuwingen en meldingen

NOOIT MEER HANDMATIG
MACHINE-UREN CONTROLEREN
Op het online platform worden de machine-uren
per klant weergegeven en kunt u die informatie
als .pdf-, .xlsx- of .docx-bestand downloaden.
Gebruik gegenereerde actierapport om het
daadwerkelijke verbruik te analyseren en een
nauwkeuriger facturatieproces op te stellen.

TK BlueBox vereist

SECUNDAIRE VOORDELEN
De krachtige telematicamogelijkheden van
Connected Solutions leveren de data aan
Lease Assist voor beter inzicht in de activiteiten
van uw klant. Vertaal die inzichten in specifieke
acties door:
— de alarmcodes regelmatig te controleren en
proactief volgende stappen voor te stellen
— het einde van de levensduur te voorspellen
en de nodige stappen te ondernemen om
downtime te voorkomen
— de alarmmeldingen naar wens aan te passen
en via TK Notify of e-mail door te sturen
Houdt u het hoofd nog koel? Lease Assist
geeft u ook toegang tot de tweewegs
opdrachtgeschiedenis van al uw units.
Die informatie is echter beperkt en strikt
vertrouwelijk voor gebruik door lease- en
verhuurmaatschappijen1

AAN DE SLAG MET LEASE ASSIST
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde
Thermo King-dealer om meer informatie
over Lease Assist, TracKing, TK Notify en
Connected Solutions te ontvangen.

Alleen units met een TK BlueBox worden in Lease Assist
weergegeven. Alle Thermo King SLXi-units zijn standaard
voorzien van deze TK BlueBox. Voor voertuig- of zelf
aangedreven TK-units is de TK Bluebox optioneel
beschikbaar (fabrieksgemonteerd of after market).
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Als u of uw klant volledige toegang tot de tweewegs opdrachtlogboeken nodig heeft, heeft uw klant zijn eigen TracKing-abonnement nodig.

Betere controle.
Superieure service.
Met Lease Assist - onderdeel van TracKing controleert u in realtime de beschikbaarheid
van al uw koelunits, activeert of
deactiveert u op afstand contracten en
consulteert u relevante informatie voor
datagestuurde besluitvorming. Lease Assist
is online op elk apparaat beschikbaar.
Neem voor meer informatie contact
op met uw dichtstbijzijnde dealer.

MEER INFORMATIE:

europe.thermoking.com

Thermo King werd in 1938 voorloper op het gebied van temperatuurregeling in de transportsector en is sindsdien mondiaal
leider. Tegenwoordig bieden wij temperatuurregelingssystemen voor bestelwagens, trucks, aanhangers en lucht-, zee- en
intermodale containers. Daarnaast leveren wij HVAC-producten (verwarmings-, ventilatie- en klimaatsystemen) voor
metro- en treinstellen en bussen. Alle Thermo King-producten worden ondersteund door een uitgebreid dealernetwerk,
servicemedewerkers die in onze fabrieken worden getraind en een complete lijn van originele onderdelen.
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