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Samen met OEM’s zorgen voor maximale 
rijtijd van voertuigen met in de fabriek 
geïnstalleerde real-time foutmelders
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De uitdaging
Dennis Eagle wil zijn klanten innovatieve en 
toonaangevende diensten bieden. Het bedrijf richt 
zich vooral op het bieden van de beste cijfers voor 
het in één keer oplossen van problemen. Met 
aanvullende service-innovaties kunnen klanten 
het gedrag van bestuurders beheren, voertuigen 
op afstand beheren, efficiënte routes zoeken en 
uitvaltijd beperken die ontstaat na defecten in 
het voertuig. Dennis Eagle heeft nu tijdens de 
productie standaard Dennis Connect geïnstalleerd 
in alle voertuigen.

De oplossing
CMS werkte nauw samen met Dennis Eagle aan 
de ontwikkeling van Dennis Connect, een op maat 
gemaakt en uniek telematisch systeem dat het 
volgende biedt:

•	 voertuig traceren in real-time en een 
foutmeldingssysteem waardoor monteurs de 
eerste keer met het juiste onderdeel op de 
locatie komen, wat stilstand minimaliseert

•	 een uniek real-time informatiesysteem 
dat melding maakt van het rijgedrag van 
bestuurders. Door snelheid, stilstaan, gebruik 
van het gaspedaal, hard remmen en versnellen 
te controleren, geeft het in real-time feedback 
aan bestuurders en voorziet het managers 
van een prestatie-analyse, zodat eventuele 
benodigde acties als aanvullende training (of 
beloning) snel uitgevoerd kunnen worden

Geoff Rigg, van Dennis Eagle vertelt:
CMS heeft heel nauw met ons samengewerkt 
en is een hele goede partner. Ze hebben Dennis 
Connect ontwikkeld en dat is heel anders dan de 
andere CMS-producten, en de handelsnaam Dennis 
Connect is nu een gevestigde naam. Voor ons is dat 
heel belangrijk, omdat wij de enige fabrikant zijn 
die deze investering gedaan heeft. We hebben een 
aanzienlijke stijging gezien in het aantal problemen 
dat in één keer wordt opgelost, van 67% naar 84%, 
en ook onze klanten reageren positief.

•	 maximale voertuigefficiëntie door optimaal 
motorbeheer

•	 optimale routelengtes voor vuilniswagens

•	 extern beheer van het voertuig zoals aanpassen 
van ladingdruk

De klanten van Dennis Eagle kunnen rekenen op 
een brandstofbesparing van 15% of meer, met een 
jaarlijkse besparing van CO2-uitstoot van 8 tot 11 ton.
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Zie voor een korte video over Dennis Connect:  
https://youtu.be/IaQNqM9yXRI


