
Autoconnect Holland biedt een digitale oplossing die je helpt jouw wagenpark altijd in beweging te houden 

en veel tijd en kosten te besparen! Met de EHVC WALK AROUND CHECK heb je op elk moment direct inzicht 

in de technische staat van het wagenpark.

ONLINE, EFFICIËNT EN PAPIERLOOS

Je wilt natuurlijk dat je wagenpark op elk moment goed blijft functioneren. Preventieve controles helpen daarbij. 

Bijvoorbeeld een dag- of weekstart check. Of een periodieke technische check. Gebeurt er onverwachts iets zoals 

een schadegeval of defect, dan wil je dit ook direct gemeld hebben. Met onze EVHC WALK AROUND CHECKS 

worden wagenparkbeheerders direct geïnformeerd, zodat zij meteen acties kunnen nemen om onnodige stilstand 

of pech te voorkomen. Alle checks worden ondersteund met foto’s en/of video.

GEÏNTERESSEERD? Neem direct contact op met Autoconnect Holland via telefoon: 0252 751 855 / 06 463 030 15 

of via e-mail: info@autoconnectholland.com of kijk op www.autoconnectholland.com voor meer informatie.

EVHC WALK AROUND CHECK
Controle van uw wagenpark op ieder moment en vanaf iedere plaats!

>> KOSTENBESPARING

Met preventieve checks herken 

je vroegtijdig aandachtspunten. 

Je voorkomt hiermee onnodige 

stilstand en extra kosten. 

>> TIJDSBESPARING

Ontvang direct meldingen inclusief 

een duidelijk rapport met foto’s. 

Hiermee kun je direct een afspraak 

plannen met het onderhoudsadres.

>> WAGENPARK BEHEER

Alles digitaal gearchiveerd 

zodat je altijd inzicht hebt in de 

complete technische staat en 

historie van je wagenpark.

Maak onbeperkt gebruik vanaf € 2,- 

excl. BTW per voertuig, per maand!.



GEÏNTERESSEERD? Neem direct contact op met Autoconnect Holland via telefoon: 0252 751 855 / 06 463 030 15 

of via e-mail: info@autoconnectholland.com of kijk op www.autoconnectholland.com voor meer informatie.

Vooraf creëren wij 

maatwerk checklijsten. 

Met of zonder verplichte 

velden, inclusief 

bandprofielmetingen, 

etc. Precies zoals je wilt. 

>>

Een check kan op 

ieder moment worden 

opgestart en uitgevoerd 

op een smartphone, 

tablet of ander 

mobiel apparaat. >>

De checklijst wordt 

doorgelopen. Eventuele 

aandachtspunten en 

defectomschrijvingen 

worden met eenvoudige 

pull down menu’s 

geregistreerd. >>

De gebruiker verstuurt 

de check naar de 

wagenpark beheerder 

met één druk op de 

knop. Bij calamiteiten 

kan men proactief een 

bericht sturen. >>

De wagenpark 

beheerder ontvangt 

een bericht via e-mail 

of pop-up melding. >>

Op te volgen punten 

worden vervolgens 

beoordeeld, 

geaccordeerd en 

ingepland bij het 

onderhoudsadres. >>

De receptionist van 

het onderhoudsadres 

ontvangt een digitaal 

pdf-formulier inclusief 

eventuele foto’s & 

video’s. >>

Indien het 

onderhoudsadres ook 

met EVHC werkt kunnen 

de checkresultaten 

1:1 worden doorgezet 

naar de receptionist en 

werkplaats. >>

Punten die geen directe 

afhandeling vereisen 

laden we automatisch 

in nieuwe checks van 

hetzelfde voertuig. 

Dus nooit dubbele 

input noodzakelijk. >>

Standaard aanwezige 

rapportages 

ondersteunen 

bij het managen 

van je wagenpark.  

Beschikbaar 24/7 met 

enkele muisklikken.
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Hoe werkt de EVHC WALK AROUND CHECK?
Controle van uw wagenpark op ieder moment en vanaf iedere plaats! 

BELANGRIJK: Volledige integratie met bestaande systemen behoort tot de mogelijkheden. 

Start direct met onze EVHC WALK AROUND CHECK en bespaar veel tijd en extra kosten!
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