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Waar is ONZE connectie met LODC

➢ Productkeuze:

➢ Bandenservicemanagement

➢ Service planning

➢ Brandstofverbruik

➢ Uptime van het voertuig

➢ Gedigitaliseerde vlootactiviteiten

➢ Levenscyclus potentieel

➢ Karkasbeheer

➢ CO2-footprint

➢ Admin. processen 

➢ …

Waarom LODC: huidige en toekomstige invloeden

Lowest overall driving costs 

LODC bestaat uit alle kosten die door 

banden worden beïnvloed.
Banden
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Exploitatiekosten van een vloot

Banden beïnvloeden

53% van de 

exploitatiekosten van 

de vloot



LODC is een Strategisch Kader
Oplossingen voor producten, diensten en data

Opmerking: De merknamen en producten die in de 

afbeeldingen worden getoond, zijn slechts enkele 

voorbeeldeny

Your Business, 

Our Solutions.

BANDEN DATA SERVICE

PRODUCTEN
FYSIEKE BANDEN 

SERVICE

Vloot Profilering
Gegevens analyse

Voorspelbaar onderhoud

ContiBreakdownService™

Service Netwerk

CESAR
Banden Service 

Management Systeem



Duurzaamheid@Banden
Omvat alle fasen van de waardeketen

DUURZAME MATERIALEN EN 

VERANTWOORDE BRONNEN

GROENE 

BEDRIJFSPROCESSEN

LAGE/ZERO EMISSIE 

GEBRUIKSFASE

EINDE LEVENSDUUR

VERNIEUWING EN

RECYCLING

Oplossingen

voor circulaire

economie



HOE werkt LODC?

› Technische 

adviesbenadering

› Van transactie naar 

samenwerking!

› Data van 

bandenprestaties

› Bevindingen 

schrootbanden

› Telematicagegevens 

van de vloot

› Backoffice-processen

› Brandstofanalyse

› Route-optimalisatie

› Aanbod dat tegemoet 

komt aan de 

behoeften van de 

klant

› Verlagen van de 

kosten terwijl…

› Evenwicht tussen 

economie, ecologie en 

veiligheid

› Digitaal 

wagenparkbeheer

› Efficiënte processen

› Gedetailleerde 

beschrijving van het 

serviceniveau

› Betrouwbaar 

servicenetwerk

› Service Providers 

Management

› Proactieve 

serviceplanning

› (Gedigitaliseerde) 

Vlootcontroles

› Preventief banden 

onderhoud

› Doorlopende 

prestatiebewaking 

voor producten en 

diensten

› Gedreven door 

LODC!

Identificatie van 
klantbehoeften

Analyse van 
klantbehoeften

Ontwikkeling van 
aanbod

Service Level 
Agreement Service Uitvoering



Volledige voertuigcontrole

Waar bestaat LODC uit?

Digitale en fysieke

bandencontroles

24/7 Breakdown service

Life Cycle Benadering

CO2 Certificaten

Vernieuwing

Datagestuurd Service 

Management

Proces Optimalisatie

Systeemintegratie Via APIs

Optimale Banden Keuze

Maximaliseer Uptime

Verhoging Kilometrage

Brandstofefficientie



Internal

Allesomvattende benadering Creëer de hoogste waarde

Gezamenlijke aanpak

L
Maximaliseer kilomete

rrendement

Besparing op 

brandstofverbruik

Maak 

service planbaar

ODC
Lowest Overall Driving Cost

Vermijd breakdowns

Advies van juiste maat 

en type band

Eenvoudige bediening

Onze oplossings filosofie

Our People &  

Our Solutions



Internal

LODC Internal

Hoe kan LODC u (of uw 

vlootklanten) helpen om kosten te 

besparen?
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Internal

SCAN ME!

Join at

Slido.com

#LODC
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Hoe beoordeelt u de transparantie die u of uw 

vlootklanten vandaag hebben over de kosten van hun 

wagenparkbeheer?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Wat zijn de 3 belangrijkste pijnpunten van uw 

vlootactiviteiten (of die van uw vlootklanten)?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Hoeveel brandstof (in l/100km) moet een set Eco Truck 

Banden besparen om kostenefficiënter te zijn dan het 

standaard product bij een lange afstand toepassing?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Internal

LODC Internal

1. Kostentransparantie en waarde door data

14

1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot
› Individuele klantvereisten inzake kosten- en operationele transparantie.

› Behoefte aan toekomstgerichte en bruikbare inzichten, geen gegevens uit het 

verleden.

› Administratieve inspanning naast bandenbeheer.

2. Continentals voorstel voor een oplossing
› Doelgericht, flexiebel op maat gemaakte rapportage.

› Actief bandenbeheer en serviceplanning.

› Digital Tool Portfolio gebouwd op geharmoniseerde processen om de 

administratie te vereenvoudigen.

3. Hoe werkt de oplossing?
› Modulaire en aanpasbare Analyse pakketten, koppelbaar met klantgegevens.

› Combineren van onze kennis van bandenbeheer met klant SLA om de juiste

inspectie, service of kostenverbeteringsmaatregel te starten.

› Portfolio van digitale tools zoals Robotics of Data Management Tools.

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner
› Hoge transparantie, controle over administratie en bruikbare inzichten via 

Analytics, Data Management en Robotics ter ondersteuning van LODC.



Internal

LODC Internal

2. Proces efficiëntie
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot

› Bandenbeheer niet beheersbaar, geen bandenkennis, uitbesteden

2. Continental’s voorstel voor een oplossing

› Beste bandenkeuze per toepassing

› Best passend contract/bedrijfsmodel

3. Hoe werkt de oplossing?

› Ander betalingsmodel op basis van klantbehoeften

› Bandenbeheer georganiseerd vanaf 360 via EMEA-breed 

partnernetwerk

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner

› Transparante of stabiele kosten, afhankelijk van het bedrijfsmodel

› Bandenmanagement uitbesteden



Internal

LODC Internal

3. Professioneel Service Management
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot

› Conti bied een hoge kwalitatief servicepartner netwerk aan dat voldoet aan het overeengekomen 

serviceniveau met de Vloot klant

2. Continentals voorstel voor een oplossing

› Proactief banden servicemanagement op basis van een European Servicepartner KPI Monitoring

3. Hoe werkt de oplossing?

› Servicepartners worden regelmatig gemonitord op prestatieniveau in de verschillende gebieden door 

gedefinieerde KPI's

› Verbetermaatregelen initiëren op basis van KPI resultaten

› Zet sterk presterende partners hoger in het SP netwerk

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner

› Vloot voorzien van een consistent sterk serviceniveau

› Servicepartners met exclusieve en planbare toegang tot zaken met grote wagenparken

› Servicepartners krijgen regelmatig feedback over de sterke punten en verbeterpunten



Internal

LODC Internal

4. Administratie Platform
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot

› Naleving en stilstand van voertuigen

› Gebrek aan kostentransparantie en inzicht in data

› Complexe administratieve processen

› Gebrek aan één informatiebron, behoefte aan toegang tot meerdere tools

2. Continental’s voorstel voor een oplossing

› Eén gecentraliseerd wagenpark beheersysteem dat een overzicht geeft van eerdere, 

huidige en toekomstige services

› Gebruiksvriendelijke, efficiënte en papierloze administratie

› Informatie kan via API's in uw systeem worden geïntegreerd

3. Hoe werkt de oplossing?

› Biedt veilige 24/7 online toegang om contract prestaties te controleren

› Beheert en volgt de onderhoudsgeschiedenis van voertuigen en banden, inclusief 

wagenparkinspecties

› Houdt al uw kosten voor banden, breakdowns en service bij

› Alle belanghebbenden gebruiken één systeem om de bandenbehoeften van uw 

wagenpark te beheren

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner

› Hoge transparantie

› Voortdurende monitoring en controle van naleving, kosten en service kwaliteit

› Individuele toegang tot de meest recente servicegegevens



Internal

LODC Internal

5. Best passende product keuze (producten)
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot

› Duurzaamheid, VECTO, taxonomie en regelgeving zullen 

de best passende productkeuze aanzienlijk bemoeilijken

› Wat is het meest kostenoptimale product voor elke 

toepassing?

2. Continental’s voorstel voor een oplossing

› Uitgebreid en ultra modern productaanbod, dat de 

commerciële behoeften in alle toepassingen afdekt

3. Hoe werkt de oplossing?

› Nieuwste product technologieën die de norm bepalen, 

zoals de New Gen 5 productlijn

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner

› Kosten optimaliserende producten op de voertuigen



Internal

LODC Internal

6. Brandstof & CO2 Besparing
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot

› Hoge brandstofprijzen zorgen voor een aanzienlijke extra kostenlast

› Regelgeving (VECTO), belasting en investeringsprogramma's (taxonomie) 

dwingen de reductie van CO2 in vloten af

2. Continental’s voorstel voor een oplossing

› Gebruik van Eco banden om het brandstofverbruik en CO2 te verminderen

3. Hoe werkt de oplossing?

› Aanzienlijk lagere rolweerstand van vrachtwagen en busbanden vermindert het 

brandstofverbruik van de vrachtwagen met x-y%

› Voorbeeldberekening voor quiz: 0,5L/100km besparen op 4x2 vrachtwagen met 

120K km p.a. bespaart min. 600L brandstof ≈ 1.100 € p.a. ≈ 2,5 banden

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner

› Lagere brandstofkosten in het 4-cijferige EUR bereik per vrachtwagen per jaar 

die veel hoger zijn dan de extra bandenkosten vanwege de lagere 

kilometerprestaties

› Lagere CO2 -uitstoot ter ondersteuning van de CO2 -reductiedoelstellingen



Internal

LODC Internal

7. Loopvlakvernieuwing, LevensCyclus, Duurzaamheid
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot
› Vloten moeten “groene logistiek” leveren.

› Regelgeving als VECTO, EU Taxonomie, etc.

› Stijgende kostendruk, toenemende aantrekkelijkheid van 

vernieuwingsoplossingen

2. Continental’s voorstel voor een oplossing
› ContiLifeCycle, met gebruik van warme en koude 

vernieuwingsproducten

› Duurzaamheidspropositie voor de gehele waardeketen

3. Hoe werkt de oplossing?
› Nieuwe band, karkasbeheer, loopvlakvernieuwing, 

recycling

› Duurzame materialen & groene bedrijfsprocessen

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner
› Bandengebruik over meerdere levens bespaart kosten, 

materialen en CO2 



Internal

LODC Internal

8. Digitalisering van bandenonderhoud
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1. Beschrijving van de pijnpunten van de vloot

› Onderhoud de bandenspanning op regelmatische basis

› Voorkom inflatie gerelateerde kostenstijgingen ten gevolgen van 

pech, schade, verlies van kilometers, hogere brandstofkosten

2. Continental’s voorstel voor een oplossing

› ContiConnect Live

› ContiConnect Yard

3. Hoe werkt de oplossing?

› Zie volgende grafiek

4. Voordeel voor de vloot en/of de servicepartner

› Gedigitaliseerde bandenspanning bewaking in combinatie met 

Vloot Profilering maakt proactief serviceonderhoud mogelijk

› Vermindering van banden, service en brandstofkosten & 

maximale inzetbaarheid



Internal

LODC Internal

Workshop Manager Fleet Manager

Bus

Trailer

Wat is ContiConnect™
Digitale bandenmonitoring oplossing – Your Business Our Solutions

Analyse & optimalisatieConditie van de banden monitoren

ContiConnect™ Live

ContiConnect™ Yard

Central 
Control Unit

or

In-Cabin Link Trailer Link

Yard Reader

Truck

or

Banden Inspectie

Cloud

In-Office

IoT Platform

Tire Man



Internal

LODC Internal

Banden service Plannen en Triggeren
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Op meting en historische toepassings

data  gebaseerde voorspelling

Op sensor data gebaseerd

voorspellingsmodel

Voertuig + Bestuurder + Band +  omgevings

omstandigheden gebaseerd 

voorspellingsmodel

Pullpoint

* Pullpoint: Point in time when tire will have reached predetermined end of life and should be exchanged. Available in 1-3 years, conditions & restrictions may apply



Your Business, Our Solutions.

Dank u voor uw aandacht!

Elke dag onze belofte waarmaken door 

de behoeften van de klant te vervullen!


