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I R IS ® VLOOTMANAGER  
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CONTROLE OVER UW VLOOTPRESTATIE
Onderneem sneller actie bij cruciale problemen: Push rapportage en cruciale waarschuwingen tonen uw belangrijkste 
gegevens, zodat u direct actie kunt ondernemen bij mogelijke problemen in de vloot.

Zorg voor consistentie in reiniging: Houd machinegebruik bij en vergelijk gebruik van uw gehele vloot om te sturen op een 
consistente schoonmaakprestatie die aan alle schoonmaakeisen voldoet. 

Productiviteit verhogen: Identificeer slecht presterende locaties om aanvullende training te bieden en de beste methodes 
te implementeren. Zorg voor optimaal accu-onderhoud en verleng de levensduur van accu’s om stilstand van de machine  
te minimaliseren.

Optimaliseer gebruik vloot: Zie uw echte gebruiksbehoeften om de “correcte omvang” van uw vloot te bepalen. 

Reduceer reinigingskosten: Optimaliseer inzet van de vloot, verhoog productiviteit, maximaliseer levensduur van accu’s en 
minimaliseer vervangings- en onderhoudskosten, waardoor uw algehele schoonmaakkosten voor uw gehele vloot worden verlaagd. 

WAARSCHUWEN
Onderneem direct actie met rapporten of 
e-mailberichten bij kritieke problemen.

IDENTIFICEREN
Vergelijk prestaties met trends 

en gemiddelden om problemen aan 
te kunnen wijzen.

VERBETEREN
Meet uw progressie als u een verhoogde 

productiviteit genereert en uw totale 
schoonmaakkosten omlaag brengt.

MONITOREN
Houd belangrijke prestatiestatistieken 

bij - allemaal op één plek

IRIS
®

 VERBETERCYCLUS

Intelligente inzichten



KRACHTIGE FUNCTIES VOOR DYNAMISCH VLOOTMANAGEMENT 
 

Kritieke Prestatie Indicatoren

IRIS® Telemetrie
Prestatie snapshot

IRIS® Service Reporter*
Zichtbaarheid van prestaties van de vloot,  

onderhoudskosten en Tennant Service Performance

•  Machinegebruik: Maximaliseer productiviteit en zorg voor 
operationele en schoonmaaktechnische naleving door het 
dagelijkse machinegebruik bij te houden.

•  ec-H2O™-gebruik**: Word u bewust van de voordelen van uw 
investeringen in duurzaamheid en productiviteit door te zorgen 
voor optimaal gebruik van ec-H2O™ en ec-H20 NanoClean® 
technologie.

•  Locatie machine: Minimaliseer de kosten van ontbrekende 
bedrijfsmiddelen met dagelijkse rapportering over de locatie.

•  Accustatistieken: Bekijk accu-oplaadgedrag om levensduur van 
de accu te verlengen.***

•  Duidelijke controle onderhoudskosten: Bekijk foutief gebruik en 
misbruik, informatie over defecten en geplande onderhoudskosten 
per regio, klant, locatie, model, machine en tijd.

•  Benchmark van kosten door foutief gebruik en misbruik: Bekijk 
hoe uw kosten door foutief gebruik en misbruik zich verhouden ten 
opzichte van gelijke gebruikers.

•  Productieve tijd: Bekijk hoe consequent machines beschikbaar zijn 
indien nodig.

•  Reactietijd: Zie hoe snel Tennant servicepersoneel reageert op 
serviceverzoeken.

•  Op tijd: Zie in een oogopslag hoe consequent Tennant service 
voldoet aan de gestelde tijdsdoelen.

Intelligente inzichten

Uw meest cruciale gegevens binnen handbereik 
Het IRIS

® 
-dashboard kan naadloos geopend worden via het My Tennant portaal.  

Hierin vindt u duidelijke tabellen en grafieken om u te helpen de lat voor  
de prestatie van uw vloot hoger te leggen.

• Altijd veilig en overal toegang

• Compatibel met mobiele telefoon en tablet

• Eenvoudige grafieken laten duidelijk de belangrijkste statistieken zien

• Aanpasbare layout markeert die informatie die u het meest nodig hebt

•  Pushrapportages worden verstuurd naar de belangrijkste  
beslissingnemers om direct bekeken te worden

* Gegevens van Service Reporter alleen beschikbaar voor machines die worden onderhouden door Tennant.
**  ec-H2O™ of ec-H2O NanoClean™-technologie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. NanoClean™-technologie 

is niet geschikt voor alle soorten vloeren, waaronder die met hoge concentraties vetten en oliën. Afhankelijk van het 
soort ondergrond is het mogelijk dat conventionele chemische reinigingsmiddelen noodzakelijk zijn.

***  Accugegevens zijn alleen beschikbaar met betrekking tot bepaalde modellen.
****  Smart-Fill™ is beschikbaar op bepaalde Tennant modellen.

 

Push rapportages en cruciale waarschuwingen

•  Ontvang sneller berichten over mogelijke problemen in de vloot.

•  Verplaatsing van de machine: Ontvang een waarschuwing als een machine meer dan de geselecteerde afstand vanaf de eerder 
gerapporteerde locatie wordt verplaatst.

• Machine niet in gebruik: Ontvang een melding als een machine niet in gebruik is.

• Geen gebruik van ec-H2O™**: Ontvang een melding als een ec-H2O™ of ec-H2O NanoClean™ technologie niet gebruikt wordt.

•  Accu laadt op: Ontvang een waarschuwing als de accu niet is opgeladen, als tussentijds opladen plaatsvindt of als het geautomatiseerde 
accuvulreservoir Smart-Fill™ gevuld moet worden.****

• Exorbitante kosten voor foutief gebruik en misbruik: Ontvang een waarschuwing als de kosten voor foutief gebruik en misbruik exorbitant zijn.

• Defecten hoger dan normaal: Ontvang een waarschuwing als de frequentie van defecten toeneemt.



ZIET U HET COMPLETE PLAATJE VAN UW SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN? 

Het beheren van uw vloot omhelst de uitdaging van het monitoren van veel machines op verschillende locaties.  
IRIS® Vlootmanager geeft u de leiding over een intelligent commandocentrum dat de belangrijkste prestatiestatistieken 
levert, waarmee u voorzien wordt van bruikbare inzichten over hoe u de prestatie van de vloot verbetert  
en de schoonmaakkosten vermindert.

DE UITDAGINGEN BIJ UW SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN OPLOSSEN

VOLDOEN WE AAN 
UW VERWACHTINGEN 
OP HET GEBIED VAN 
SCHOONMAAKWERK-
ZAAMHEDEN? 
Gegevens met betrekking 
tot het dagelijkse en  
gemiddelde machinegebruik 
bieden u “bewijs-van-pres-
tatie” om u ervan te  
verzekeren dat u voldoet 
aan uw eisen op het gebied 
van schoonmaakwerkzaam-
heden door de productivi-
teit volledig te benutten 
en de levensduur van de 
machines te verlengen.

WAARSCHUWEN: Machine 

wordt niet gebruikt

IN DE PRAKTIJK GETESTE TECHNOLOGIE + VOORTDURENDE INNOVATIE: EEN BESCHERMDE INVESTERING 
De gepatenteerde IRIS®-technologie biedt u de betrouwbaarheid van jaren in de praktijk geteste ervaring en de belofte 
van voortdurende innovatie - krachtiger monitoren, geweldige operationele verbeteringen en integratie met geweldige 
nieuwe aanbiedingen van Tennant.

HOE KUNNEN WE LEVENSDUUR 
VAN APPARATUUR VERLENGEN EN 
ONDERHOUDSKOSTEN VERLAGEN? 
Bestudeer servicegegevens om plaatsen en 
machines met veel ongepland onderhoud te 
identificeren. Identificeer foutief gebruik en 
misbruik van onderhoud en de behoefte aan 
extra gebruikerstraining, of de behoefte om oude 
apparaten te vervangen.

IS MIJN LOCATIE NET 
ZO PRODUCTIEF ALS 
ANDERE LOCATIES? 
Door volledig zicht op 
het machinegebruik 
op de locaties kunt u 
productiviteitsbenchmarks 
creëren - en uw goed- 
en slecht-presterende 
locaties eruit halen.

HOE BEPAAL IK DE “CORRECTE OMVANG” 
VAN MIJN VLOOT EN VERZEKER IK EEN 
OPTIMALE INZET? 
Met een helder zicht op het machinegebruik op de 
verschillende locaties, krijgt u een duidelijk inzicht 
in de werkelijke behoeften van uw vloot. U haalt 
apparaten die te weinig of te veel gebruikt worden 
eruit - en zet ze opnieuw in om de operationele 
efficiëntie te optimaliseren.



WAAR VERLIEZEN WE 
GELD AAN MISSENDE 
BEDRIJFSMIDDELEN? 
Missende en gestolen 
bedrijfsmiddelen kunnen 
voor hoge kostenposten 
zorgen. Locatiegegevens 
van machines helpen u 
bij het snel identificeren 
en lokaliseren van 
ontbrekende apparatuur.

HOE KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN VLOOTGEGEVENS OM MIJN BEDRIJF TE LATEN GROEIEN? 
IRIS® kan u helpen om een consistente naleving van schoonmaaknormen en -eisen te genereren, wat u kan helpen 
om klanten aan te trekken en te behouden. 

KUNNEN WIJ DE 
PRODUCTIVITEIT VAN 
BEDIENERS VERHOGEN? 
Het vergelijken van de 
gegevens over machinegebruik 
om slecht presterende 
locaties eruit te halen, biedt u 
de mogelijkheid om uw beste 
methoden te implementeren 
en om gerichte trainingen 
aan te bieden aan gebruikers 
om de productiviteit op alle 
locaties een boost te geven.

HOE KUNNEN WE ACCUKOSTEN BEHEERSEN? 
Verminder schoonmaakkosten met acculaadwaarschuwingen 
die helpen bij het identificeren van laadgedrag dat een 
negatieve impact heeft op de levensduur van de accu. 
Optimaliseer onderhoud aan accu’s om de levensduur van 
accu’s te verlengen, stilstand van de machine te verminderen 
en vervangingskosten te verlagen. 

LEVERT MIJN SERVICE 
PROVIDER CONSTANTE 
WAARDE? 
Prestatiegegevens tonen aan 
dat Tennant-servicepersoneel 
consequent onderhoud pleegt 
aan machines binnen het 
daarvoor gestelde tijdsbestek 
en waarde levert door te 
helpen de productiviteit en 
levensduur van apparatuur te 
maximaliseren.

WAAR KUNNEN WE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VERBETEREN? 
Zicht op het gebruik van ec-H2O™ en ec-H2O NanoClean® technologie 
zorgt ervoor dat u de voordelen voor gezondheid en veiligheid van deze 
innovatieve schoonmaaktechnologieën maximaliseert.

HOE KAN IK SNELLER ACTIE 
ONDERNEMEN BIJ CRUCIALE 
PROBLEMEN? 
Pushrapportages brengen cruciale 
informatie direct binnen handbereik, 
waardoor betere real-time beslissingen 
mogelijk gemaakt worden.  
Cruciale e-mailmeldingen tonen  
u potentiële problemen binnen 
de vloot - van machine-uitval tot 
misbruik door de gebruiker tot 
gestolen apparatuur - zodat u 
onmiddellijk actie kunt ondernemen. 



VERANDER DE MANIER WAAROP DE WERELD REINIGT

Met een visie een globale leider te worden in innovaties op het gebied van duurzaam 

reinigen, waarmee onze klanten een schonere, veiligere en gezondere wereld kunnen 

creëren, creëert Tennant oplossingen die de manier waarop de wereld schoonmaakt 

veranderen. Tennant-producten omvatten apparatuur die wordt gebruikt om oppervlakken 

binnen en buiten te onderhouden, evenals TennantTrue® financieringsoplossingen, 

onderdelen voor apparatuur, service en onderhoud om superieure reinigingsprestaties van 

uw Tennant-machines te garanderen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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© 2017 Het logo van Tennant Company en andere handelsmerken voorzien van het symbool “®” zijn in de Verenigde 
Staten en/of andere landen gedeponeerde handelsmerken van Tennant Company. De verkoop en het onderhoud 

van de producten van Tennant Company vinden plaats via de dochterondernemingen van Tennant Company en via 
distributeurs. Alle rechten voorbehouden.

Houd uw reinigingswerkzaamheden nu beter in de hand.

Voor meer informatie over IRIS® Vlootmanager, 

www.tennant.nl/iris

tennant.eu

TENNANT NV

+(31) (0)4 13 241 111

info.benelux@tennantco.com


