
App2Track is dé toonaangevende chauffeurs app voor 
transport en home delivery waar inmiddels meer dan 700 
bedrijven en 25.000 chauffeurs gebruik van maken. Door het 
sturen van de actuele ritplanning naar uw chauffeur via de 
telefoon of tablet, krijgt u inzicht in uw leveringen. Zo kunt u 
leveringen real-time volgen en maakt u uw transportproces 
papierloos.

Geen aansluitkosten
App2Track is aangesloten op alle 
control towers en datastromen uit het 
TMS conform het Open Trip Model.

Eenvoudig in gebruik
App2Track is gebruiksvriendelijk en 
eenvoudig, ook voor chauffeurs die een 
smartphone niet gewend zijn.

Privacy 
Uw privacy is voor ons belangrijk.  
Om deze reden is uw dataveiligheid 
bij App2Track op een hoog standaard 
gebracht.

Pay per use 
De kosten worden berekend per 
opdracht en track & trace alleen bij 
actief gebruik.

Dé toonaangevende chauffeurs app 
voor transport en home delivery

Meer informatie of een demo?  
Bel +31 (0)88 303 5700 of stuur een 

e-mail naar info@optimizers.nl

 
Dankzij de mogelijkheid om App2Track te koppelen aan 
uw administratie is het mogelijk om uw transport geheel 
papierloos te maken. Het verwerken van ritstaten of papieren 
vrachtbrieven kost veel tijd. 
App2Track neemt u bij de hand om deze papieren zekerheid 
los te laten en uw proces digitaal efficiënter en goedkoper te 
maken.

Uw transport papierloos

www.App2Track.com  
+31 (0)88 303 5700  
info@optimizers.nl
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E-CMR met App2Track: wettelijk 
erkende digitale vrachtbrief

App2Track is een van de partijen die door NIWO 
is aangewezen als erkende partij om e-CMR’s of 
digitale vrachtbrieven uit te geven. 
Met App2Track bent u in staat wettelijk 
goedgekeurde digitale vrachtbrieven (e-CMR) te 
gebruiken waardoor u minder administratieve 
lasten heeft en uw transport sneller kunt 
afhandelen.  

App2Track ondersteunt het gebruik 
van iBeacons   
 
App2Track heeft de mogelijkheid een signaal van 
iBeacons te ontvangen en deze direct door te 
geven aan een control tower. 
Hierdoor weet u precies waar een lading met  
een tracker zich bevindt en worden 
verplaatsingen gevolgd.

Behaal de optimale ritscore
 
Met App2Track krijgen alle ritten een score.  
Dit cijfer wordt gebruikt om chauffeurs te 
stimuleren tot maximale zichtbaarheid en 
goede invulling van de taken. In de eigen CMS 
omgeving van de vervoerder worden van elke rit 
de scores getoond.
Elke week ontvangt de vervoerder per e-mail 
een overzicht van de afgelopen week. Het 
support team van App2Track zoekt contact met 
de vervoerder wanneer de scores uitwijzen dat 
hulp nodig is.

Rit accepteren

Rijden volgens planning

Ladingdragers invullen

Taken voltooien

GPS aan tijdens de rit
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