
1. Drive time 
Verschaf uw klanten de meest veilige infrastructuur voor 
hun wagen om zich effi  ciënt van punt A naar punt B te 
verplaatsen.

2. Connected life
Bied uw klanten een uitgebreide waaier aan ongeëvenaarde 
diensten die het comfort onderweg verhogen. Zo kunnen 
bestuurders bv. meteen lege parkeerplaatsen vinden, 
e-mails bekijken in de auto, twitteren, enz.

3. Operational effi  ciency
Optimaliseer uw werkomgeving, uw werkwijze en uw 
samenwerking met partners zodat u effi  ciënt aan de 
‘connected car’ en de zelfrijdende auto van de toekomst 
kunt bouwen die u vervolgens verkoopt.

4. Know your driver
Een ‘connected car’ is te vergelijken met een krachtige 
sensor die uitgebreide datasets verzamelt. Gebruik de 
gegenereerde informatie om uw wagens veiliger te maken 
en ze beter af te stemmen op het gebruik van uw klant. Haal 
alles uit big data om toegevoegde waarde te creëren voor u, 
de verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties.

Proximus brengt mensen in contact met 
de wereld om beter te leven en slimmer 
te werken

Automotive  
De connected car stuurt uw bedrijf  
 Voor Belgische bestuurders is de auto niet alleen een middel om van punt A 
naar punt B te gaan, maar ook een levenswijze, een digitale hub en een 
belangrijke, duurzame interface om informatie met u uit te wisselen. Dit is 
bijzonder nuttig voor u om uw volgende bedrijfsmodel af te stemmen op de 
behoeften van de Belgische bestuurder.

 Voor onze Belgische klanten uit de automobielsector willen wij een 
betrouwbare lokale ICT-partner zijn. We bieden doeltreff ende oplossingen 
aan om slimmer te werken en vlotter zaken te doen. Wij bouwen verder op 
convergentie en een dienstverlening van a tot z.

Proximus helpt u om uw uitdagingen 
aan te gaan:

Houd uw business draaiend
•  Houd uw kernapplicaties steeds 

beschikbaar
•  Zorg voor een constante verbinding 

voor uw werknemers
•  Bescherm uw bedrijfsgegevens
•  Los problemen snel en doeltreff end op

Werk slimmer samen
•  Beheer de werktools voor uw 

werknemers
•  Beheer de communicatietools voor uw 

werknemers
• Implementeer het Nieuwe Werken 

Zorg voor gemotiveerde en 
productieve werknemers
•  Beheer professionele ICT-tools voor 

uw werknemers
•  Bied telecom- en entertainment-

voordelen voor het gezin
•  Zorg voor ICT-opleiding voor uw 

experts en eindgebruikers

Stel uw klanten tevreden
• Informeer uw klanten in real time
•  Bied een vlotte toegang tot uw 

klantendienst
• Blijf online in contact
• Verbeter de klantenervaring

Innoveer en groei
• Transformeer uw businessprocessen
•  Blijf de concurrentie een stapje voor 

via business intelligence

Door de sterke verankering van 
Proximus in België willen wij graag 
uw partner worden. Wij bieden 
oplossingen die afgestemd zijn op 
de automobielsector. Onze account-
managers, onze administratieve 
contactpersonen en ons contact center 
helpen u graag verder.

Neem contact op met uw accountmanager of 
ga naar www.proximus.be

Meer info 

Voor iedere personenwagen 
in de fi le gaat er elk uur 

€ 10,58 
verloren. Dat is de tijd die u 
niet aan uw werk of andere 
bezigheden kunt besteden. 

Want ook in de fi le wil de 
bestuurder zijn tijd nuttig 

gebruiken. 

80% 
van de consumenten 

verwachten onderweg 
in hun wagen dezelfde 
connectiviteit als thuis.

België heeft ca. 

7,5 
miljoen 

personenwagens, met 
jaarlijks 500.000 nieuwe 

inschrijvingen; 50% ervan zijn 
bedrijfswagens.

    

Het risico om te sterven in 
een ongeval met een recent 

automodel is op drie jaar 
tijd met 

  33% 
gedaald.

Stap in de digitale transformatie

Hoe kunt u als constructeur, distributeur, dealer, pechverhelper, 
leasing- of verhuurbedrijf in de autosector de wensen van 
bestuurders invullen en hun vertrouwen behouden?

30% van de verkochte auto’s zijn ‘connected’

Zelfrijdende auto’s

201520182030
Voertuigen die onderling en met de 
infrastructuur communiceren 
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Drive time
Het beste mobiele netwerk 
Voor een optimale rijervaring heeft de ‘connected car’ 
een goed uitgerust netwerk nodig. Veilig rijden met een 
zelfrijdende auto vereist een betrouwbaar, veilig en 
snel netwerk.

Locatie-gebaseerde diensten
Met een chip kunnen verhuurbedrijven auto’s die niet 
terugbezorgd werden vlot terugvinden.

Connected life
1  Mobiele kaart voor infotainment

•  Om in de auto veilig online te werken en spelen
•   Om via rapportering inzicht  te krijgen in het gebruik
• Voor diensten met toegevoegde waarde
•  Als callcenter met dienstverlening voor u en 

uw klanten

 2  Sms of app om te betalen vanuit de auto
•   De bestuurder kan brandstof, parking en tol betalen 

zonder de auto te verlaten

Operational effi  ciency 
1  Oplossingen voor communicatie & samenwerking

•   Om communicatie tussen hoofdkantoor, lokale 
distributeurs en dealers te verzekeren

• Voor presentaties, demonstraties en vragen

2  Het Nieuwe Werken: oplossingen voor werknemers en 
thuiswerk
•   Om personeel van topkwaliteit aan te trekken met het 

Nieuwe Werken en alternatieve verloning
• Om werknemers de kans te bieden van thuis uit te werken

3  Contact Center as a Service
•   Om in contact te blijven met uw klant tijdens de hele 

levensduur van de auto
• Overal beschikbaar, ook voor thuiswerk
• Geschikt voor alle werknemers

4  Mobiele werknemers 
•  Om tijdens het werk altijd mobiel te zijn
•  Via een normaal of extra stevig toestel
• Op een beveiligd privénetwerk

5  Wifi -toegang voor klanten
•   Om uw wifi -infrastructuur met uw klanten te delen

6  Digitale schermen, infokiosks & 
aanraakschermen
•   Uw klanten bekijken er uw informatie, reclame en 

promoties op
•  Zoeken informatie, zoals opties op auto’s, enz.
• Deze informatie kunt u centraal beheren

7  Energiebesparingen
•   Airconditioning, verlichting, verwarming, enz., 

worden automatisch beheerd voor maximale 
energie-effi  ciëntie

8  Automatische communicatie
•   Om klanten te verwittigen via sms dat hun auto 

klaar is voor afhaling of levering

Know your driver 
Fabrikanten en distributeurs zijn eigenaar van de 
door uw auto’s aangemaakte gegevens en kunnen die 
informatie verkopen aan ondernemingen.

•   Autoverhuur- en leasingbedrijven: om te begrijpen 
hoe wagens gebruikt worden

•   Verzekeringsmaatschappijen: voor verzekeringen 
aangepast aan de gebruiker

•   Garages: om te weten hoe de auto tijdens de 
volledige levensduur gebruikt of misbruikt wordt

•   Autodealers: om de behoeften van de bestuurder te 
doorgronden

•   Leasingbedrijven: om de juiste bestuurder te 
beboeten
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Driver privacy 
Respect voor de privacy: 
alle gegevens worden
anoniem verwerkt.
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