Klaar voor de toekomst met Mercedes PRO.
Ontdek het nu bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven.

Vergemakkelijk en versnel uw bedrijfsvoering.
Mercedes PRO is het nieuwe merk van Mercedes-Benz Vans. De servicedienst biedt u alle actuele en toekomstige voorzieningen,
oplossingen en digitale services aan.






Realtime inzicht in de locatie van uw voertuigen.
Geavanceerd ritregistratiesysteem, ook voor meerdere berijders.
Vroegtijdig inzicht in aankomend onderhoud.
Op afstand uw auto of laadruimte openen of sluiten.
Altijd online met draadloze Wi-Fi Hotspot.

Kortom: u benut met Mercedes PRO op een eenvoudige manier de meest recente digitale mogelijkheden. Om het zo gemakkelijk
mogelijk voor u te maken kunt u in deze folder kennismaken met de services van Mercedes PRO. Om u echt kennis te laten
maken bieden wij u tijdelijk de mogelijkheid om alle 8 Mercedes PRO pakketten te leren kennen.

Gegevensinterfaces voor Mercedes-Benz.

Mobiele voertuigbediening.

 Integratie van Mercedes-Benz-voertuiggegevens in
een bestaand fleet-managementsysteem.
 Aanvullende beschikbaarheid van andere
aantrekkelijke Mercedes PRO connect-services.

 Mobiele voertuigbediening bespaart tijd omdat deze
ook werkt wanneer het voertuig niet binnen het
gezichtsveld bevindt.
 Eenvoudige toegang tot uw voertuig zonder
autosleutel door meerdere gebruikers.
 Verbeterde diefstalbeveiliging, omdat openstaande
portieren herkend en op afstand vergrendeld kunnen
worden.
 Minder organisatie vereist, omdat u ook zonder
sleutel toegang hebt tot het voertuig.
 Verbeterde arbeidsprocessen, omdat de
bagageruimte voor het laden en ontladen op afstand
kan worden ontgrendeld.
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Ontdek de Mercedes PRO pakketten.
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Geoptimaliseerde ondersteuning.

Digitale registraties.

 Mercedes PRO kijkt continue naar de status
van uw auto.
 Aankomend onderhoud is hierdoor vroegtijdig
inzichtelijk.
 Wij nemen proactief contact met u op om een
afspraak te maken.
 24/7 ondersteuning via het Mercedes-Benz
Customer Assistance Center.

 Mercedes PRO kan uw rittenregistratie
overnemen, ook bij meerdere berijders.
 U heeft geen losse systemen meer nodig.
 Vanaf uw computer, tablet of telefoon alle
gegevens inzien.
 Eenvoudig onderscheid maken tussen privé en
zakelijke ritten.

Efficiënt fleetmanagementsysteem.

Efficiënte analyse van rijstijl.

Mobiele voertuigbediening.

 Status van alle voertuigen in het wagenpark
inzichtelijk zoals onder andere het brandstofpijl.
 Realtime inzicht in de locatie van uw voertuigen.
 U ontvangt automatisch een melding bij
diefstal- en/of misbruik.
 Notificaties vooraf in te stellen middels
toegestane zones en rijtijden.

 Mercedes PRO analyseert uw rijstijl of die van
uw medewerkers.
 De rijstijl wordt beoordeeld op basis van o.a.
acceleratie, rem- en stuurgedrag.
 Mercedes PRO geeft advies op basis van
behaalde rapportcijfers.
 Hiermee kunt u kosten besparen op onder
andere brandstofverbruik en slijtage.

 Op afstand toegang tot verschillende functies in
uw voertuig, waaronder vergrendeling en
standverwarming
 Ideaal voor voertuigen die door meerdere
personen worden gebruikt (geen sleutel meer
nodig).
 De mogelijkheid om leveranciers toegang te
geven tot uw laadruimte, waardoor
nachtleveringen mogelijk worden.
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Vereenvoudigde wagenparkcommunicatie.
 Draadloze Wi-Fi Hotspot in uw voertuig.
 Als wagenparkbeheerder kunt u berichten of
opdrachten naar uw bestuurders sturen.

Verbeterde navigatie.
 Altijd de nieuwste kaartgegevens door
automatische updates van uw navigatiesysteem.
 Het navigatiesysteem past uw route continue
aan op basis van de actuele verkeerssituatie.
 In een keer meerdere (bezorg)adressen in het
navigatiesysteem van de bestuurder zetten via
het Mercedes PRO portaal.

Gegevensinterfaces voor
Mercedes-Benz Vans.
 Koppel Mercedes PRO aan uw huidige fleetmanagementsysteem.
 Mercedes-Benz ondersteunt u bij het tot stand
brengen van de koppeling.
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Starten met Mercedes PRO.
Iedere nieuwe Mercedes-Benz Sprinter is standaard voorbereid voor Mercedes PRO. Uw nieuwe voertuig wordt bij de aflevering door
Mercedes-Benz Dealer Bedrijven gekoppeld aan uw gekozen pakketten. Deze koppeling is kosteloos en essentieel om belangrijke
functies, zoals de SOS-knop, in uw voertuig te laten werken.

U kiest de pakketten.
Mercedes PRO is opgebouwd uit 8 verschillende pakketten. Standaard is uw voertuig aangemeld voor de Geoptimaliseerde
ondersteuning. In dit pakket zijn onder andere inzicht in onderhouds- en reparatiegegevens en de SOS-knop in uw auto opgenomen.
Het basispakket is en blijft gratis.

Gratis kennismaking.
Tijdelijk kunt u kosteloos kennismaken met alle 8 Mercedes PRO pakketten. Hiermee kunt u zonder verplichtingen
ontdekken welke pakketten een meerwaarde voor uw onderneming zijn en u helpen om kosten en tijd te besparen.
Bij uw aanspreekpunt bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven kunt u aangeven welke Mercedes PRO pakketten u wilt laten activeren bij
de aflevering van uw nieuwe Mercedes-Benz Sprinter. Wij zorgen dan dat u vanaf de eerste dag volledig connected bent.
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Mercedes-Benz Dealer Bedrijven
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Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn
De Schans 25
2405 XX Alphen a/d Rijn
tel. 0172 - 47 51 55.

Mercedes-Benz Den Haag
Donau 90
2491 BC Den Haag
tel. 070 - 3 400 300.

Mercedes-Benz Leiden
Vondellaan 45
2332 AA Leiden
tel. 071 - 576 93 03.

Mercedes-Benz Maasdijk
Transportweg 59
2676 LM Maasdijk
tel. 0172 - 52 12 53.

Mercedes-Benz Naaldwijk
Klompenmakerstraat 50
2672 GA Naaldwijk
tel. 0174 - 520 055.

Mercedes-Benz Roelofarendsveen
Pasteurweg 1
2371 DW Roelofarendsveen
tel. 071 - 342 10 55.

www.mbdb.nl
info@mbdb.nl

