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DOSSIER

Fleet Internet Innovation
Award voor Dragintra
Dragintra Buying Services is beloond met de Fleet Internet Innovation Award.
Dragintra kreeg de prijs voor de webbased wagenparkbeheermodule
Fleet Pack. Tweede in de verkiezing werd AutoDialog, het brons
ging naar Fleetexpert.

D

e
Fleet
Internet
Innovation
Award
beloont de fleetleverancier in België, die de meest
innovatieve web based fleettool aanreikt.
In tegenstelling tot de voorbije jaren was de verkiezing
Fleet Internet Innovation
Award niet beperkt tot een
specifieke doelgroep van fleetleveranciers, maar kwamen alle
fleetleveranciers met een innovatieve fleettool of website in
aanmerking.
Uiteindelijk werden 9 fleettoepassingen van onder meer
leasemaatschappijen, remarketingspecialisten, fiscale
adviseurs, invoerders en
fleet managementspecialisten
genomineerd. De jury beoordeelde de genomineerde fleettools op inhoud, design,
technologie,gebruiksvriendelijkheid en mate van actualiteit.

De winnaar

Het podium

Na de juryverdediging maakte
de puntentoekenning duidelijk
dat de fleettool van Dragintra
Buying Services de winnaar
van deze editie was. Volgens
het juryrapport “is de winnaar
van deze Award een fleettool
die er niet alleen erg aantrekkelijk uitziet, maar ook een
overzichtelijke doorsnede is
van de totale samenstelling
van een vloot op een en hetzelfde scherm. De jury waardeerde het gemak waarmee
fleetdata geëxporteerd kunnen worden in praktisch bruikbare Excel-documenten, zodat
informatie op maat gegenereerd wordt. Deze fleettool is
innoverend en kostenbeherend.” Bart De Hoog van
Dragintra Buying Services was
blij verrast met de zege:
“het doet deugd dat professionelen uit de sector positief
reageren op onze fleettool.”

De tweede plaats was
weggelegd voor AutoDialog.
AutoDialog is een wagendatabase, momenteel beperkt tot
alle in België rijdende wagens
van een merkengroep. De
database bevat de volledige
samenstelling van de wagen.
Hierop laat AutoDialog een
reeks van functionaliteiten los
die de gebruiker in staat stelt
zijn werk op een transparante
manier uit te voeren. De jury
beoordeelde deze toepassing
als “een unieke internettool
die de verschillende componenten binnen de levenscyclus
van een voertuig integreert.
Wanneer deze toepassing uitgebreid wordt naar verschillende automerken zal ze een
duidelijke meerwaarde betekenen voor de professionele
vlootbeheerder.”
Het podium werd vervolledigd
door Fleetexpert. Deze fleet

managementspecialist werd
bekroond met de bronzen
plak voor de web based schaderegistratietool. Volgens de
jury gaat het om “een fleettool die overzichtelijk en neutraal is. De jury waardeert de
snelheid van de tool, het goed
gebruik van foto’s en het
feit dat deze tool op maat
aanpasbaar is. Het gaat om
een moderne schaderegistratietool die rekening houdt met
de doorrekening naar de
bestuurder en de vooraf
bepaalde vrijstelling.” Een diepere analyse van de drie
bekroonde fleettools krijgt u
in de volgende nummers van
Fleet & business.
Steven SCHOEFS
Met de steun van :

De laureaten van de Fleet Internet Innovation Award op een rij met in het midden
winnaar Bart De Hoog.

DE JURY 2008
I Philippe Everaert
I Dominique Wilkin
I Johan Saliën
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DE 9 GENOMINEERDEN
- AutoDialog
- Autorola
- Cars On The Web
- Chrysler Belux
- Dragintra Buying
Services
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- Fleetexpert
- INDASS
- ING Car Lease
Belgium
- UBench

