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BASISOPLEIDING EN PRAKTIJKCASE
I s er recentelijk iemand aangesteld om uw vloot te gaan beheren? Heeft
u tot op heden te weinig tijd gehad en bent u pas begonnen met fleet
management met behulp van XPOfleet? U wilt op een professionele manier van start gaan met XPOfleet?

Profiel
Deze opleiding richt zich tot fleet medewerkers en alle andere bedienden met
enige ervaring of affiniteit met fleet, voor wie XPOfleet een essentieel werkinstrument wordt.
Programma
MODULE 1

●	Introductie tot XPOfleet (navigatie, basisprincipes, …).
●	Essentiële basisgegevens met betrekking tot het beheer van voertuigen,
contracten, bestuurderswissels, tankkaarten & brandstof, keuringen, … en
hoe deze up-to-date houden.
●	Hoe XPOfleet up-to-date houden met behulp van de XPOfleet bridges?
●	Introductie tot rapportagemogelijkheden.
●	Introductie zoekrobots, exportmogelijkheden.
MODULE 2

●	Tijdens deze module vertaalt u wat u leert in de basisopleiding (module 1)
meteen naar de praktijk dankzij de praktijkcase. Doelstelling van deze praktijkopleiding is on the job training en sneller het niveau bereiken van een
volwaardig XPOfleet gebruiker. U profiteert maximaal in deze praktijkcursus
van de verschillende modules en mogelijkheden en u ontwikkelt een aantal
zeer belangrijke skills.
Aantal uren
●	1 dag
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MASTERCLASS
 oor de groeiende complexiteit rondom fleet wordt het beheer van het
D
wagenpark hoe langer, hoe meer belangrijker. XPOfleet volgt deze trends
op de voet en wordt voortdurend verrijkt met best ICT en fleet practices.
	
	Bent u als fleet manager enorm actief bezig? Ontbreekt u de tijd om
de nieuwe features en mogelijkheden te ontdekken? Wilt u high speed
een update krijgen zonder tijdverlies? De XPOfleet masterclass is zonder
meer de ideale springplank om een duidelijk beeld en bredere kijk
te krijgen op de nieuwe mogelijkheden in XPOfleet sinds de afgelopen
12 maanden.

Profiel
Deze opleiding richt zich tot fleet medewerkers en alle andere bedienden met
enige ervaring in XPOfleet.
Programma
Niet enkel worden de nieuwe features en functionaliteiten van de afgelopen
12 maanden toegelicht, maar ook nuttige tips, weetjes en andere vaardigheden
in het gebruik van XPOfleet worden doorgegeven. Deze cursus is opgevat om in
snel tempo de fleet manager continu sturing te geven hoe hij/zij mogelijks zijn/
haar job optimaler en efficiënter kan uitvoeren met de nieuwe mogelijkheden en
best practices in XPOfleet.
Aantal uren
1/2 dag
●	
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FINANCIEEL BEHEER
 illen we allemaal niet optimale resultaten neerzetten door de
W
levenscyclus van onze voertuigen en de hieraan verbonden kosten
in kaart te brengen?
	In deze opleiding leert u hoe u XPOfleet kan inrichten en gebruiken
om dit doel te realiseren. De opleiding leert bovendien hoe u zelfsturend kan zijn in de kostenbeheersing en hoe u strategisch betrouwbare financiële parameters kunt gebruiken.

Profiel
Deze opleiding is een vervolmakingscursus voor elke XPOfleet gebruiker die geconfronteerd wordt met het financieel beheer van de vloot, een koppeling met
finance. Deze cursus is voor de iets meer gevorderde gebruiker die zelfstandig de
kosten analyseert, valideert en kosten-baten analyses wenst te ondernemen.
Programma
In deze opleiding leert u hoe u XPOfleet kan inrichten. Welke zijn de parameters
waarmee XPOfleet wordt gestuurd, wat is de betekenis hiervan, hoe kan u ze
aanpassen en welke spelregels worden hierbij gevolgd. Een kleine greep uit het
aanbod: facturen elektronisch opladen, facturen controleren, exceptie-afhandeling
en koppeling met finance. Welke zijn de nog te verwachten kosten, welke lease
verplichtingen heeft u nog, interne doorfacturatie, afschrijvingen, provisies
(reserveringen) versus Real Cost of Use.
Aantal uren
1/2 dag
●	
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RAPPORTAGE EN COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN
 apporteren en communicatie is belangrijk en onmisbaar in het
R
leven van de (fleet) manager. Wanneer u (fleet) manager bent,
moet u regelmatig het wel en wee van uw vloot aan uw bestuurders
rapporteren. Moet u ook vaak communiceren met andere afdelingen,
uw management, uw bestuurders, uw leveranciers?
	Om goed en juist te kunnen rapporteren moet u natuurlijk goed op
de hoogte zijn van de rapportage en communicatiemogelijkheden
in XPOfleet waarbij het essentieel is dat u vooral duidelijke en juiste
informatie verschaft.
	Het tijdig en regelmatig signaleren van de kwaliteit van de vloot,
de eventuele excessen en de aandachtspunten, dat is belangrijk.
Tijdige en betrouwbare gegevens rapporteren en actie ondernemen is
niet alleen van belang voor uw bedrijf en voor operationele en strategische beslissingen, maar ook omdat voorkomen beter is dan genezen.

Profiel
Deze opleiding is een vervolmakingscursus voor elke XPOfleet gebruiker.
Programma
Deze opleiding toont de voornaamste operationele en beleidsondersteunende
rapportage- en communicatiemogelijkheden in XPOfleet. Mogelijkheden gaande
van strategische standaardrapportages tot zoekrobots en powerfilters.
Deze rapportagemogelijkheden worden nader besproken in combinatie met ons
strategisch communicatieplatform waarbij snel en eenvoudig (via mail, sms of
Word Mail Merge) het resultaat gecommuniceerd kan worden met de bestuurder,
het management of de leverancier.
Aantal uren
1/2 dag
●	
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OPFRISSING & VERDIEPING IN XPOFLEET
 ent u ondertussen al een tijdje met XPOfleet aan de slag, maar zou een
B
kleine opfrissing ervoor kunnen zorgen dat u nog efficiënter kan werken?
Dan is deze cursus ongetwijfeld een must-do.
	Het is bij deze opleiding wel een vereiste dat de basisfunctionaliteiten
gekend zijn (voertuigen aanmaken, toewijzen,…).

Profiel
Deze opleiding is een vervolmakingscursus voor elke XPOfleet-gebruiker die
al een basiscursus van XPOfleet achter de rug heeft of wanneer u reeds via een
collega wegwijs bent gemaakt in het programma.
Programma
We bieden een focus op zaken die tijdens de basisopleiding reeds aan bod zijn
gekomen, maar die daarom nog niet meteen in de praktijk worden gebruikt.
Verder leggen we de nadruk op het inrichten van XPOfleet (dashboards, logo,…),
doorklik- en opvolgmogelijkheden (favoriete rapporten, post-it items, statussen
aanmaken, contactmomenten, verwijzingen in sidebar,…). Daarnaast gaan we
dieper in op een aantal interessante rapporten.
Bovendien bekijken we samen de mogelijkheden tot automatisering, dit zowel in
XPOfleet als bij interfaces met derde partijen.
Aantal uren
1/2 dag
●	
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DATA VALIDATIE – AUDIT VAN DE VLOOT
 anneer u een correcte rapportage wenst op te leveren, dient de achterW
liggende data in uw database ook juist te zijn. Een foutje is snel gemaakt
én is menselijk, maar kan wel invloed hebben op de gegevens.
	Deze opleiding bevat dan ook meer dan enkel een opleiding. Zo zullen
wij eerst een grondige analyse maken van uw database. Hier wordt genoteerd welke zaken mogelijk foutief zijn en daarnaast worden ook optimalisaties aangekaart. Dit resultaat wordt in een overzichtelijk rapport
geplaatst, met daarbij ook de desbetreffende overzichten (in een beveiligde map) om eenvoudig correcties in XPOfleet door te voeren.
	Na deze controle wordt een halve dag opleiding voorzien om het resultaat door te spreken. Hier ligt de focus op hoe u deze zaken in de toekomst kan vermijden en op welke manier dit kan worden rechtgezet.
	Denkt u eraan om XPOmobile op te starten of om specifieke rapportages
op te leveren? Dan is dit het ideale startpunt.

Profiel
Deze audit met verslag en begeleidende opleiding zijn ideaal wanneer u XPOfleet
al een tijdje gebruikt.
Programma
Deze sessie wordt op maat aangeboden. Van zodra er wordt ingestemd met
deze opleiding, wordt de dag van de audit ingepland. De halve dag opleiding
wordt samen met u vastgelegd. Er ligt een focus op contracten, financiële correctheid, data volledigheid en overige zaken die een directe impact hebben op de
datakwaliteit.
Aantal uren
●	1 dag data audit
1/2 dag opleiding
●	
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FLEET & XPOFLEET:
PROCESSEN IN KAART BRENGEN MET XPOFLEET
I n deze opleiding bekijken we de meest voorkomende processen
die u als fleet manager beheert. Denk maar aan: voertuigen bestellen,
voertuigen inleveren, toewijzen van voertuigen,… Het overlopen van
deze procedures heeft hier als doel om hiervoor een werkbare procedure
in XPOfleet te maken. Door het uittekenen van deze processen, kunnen
we ook toelichten waar XPOfleet nog een toegevoegde waarde kan zijn
voor uw organisatie.
	U kan de voorgestelde processen opnemen in uw eigen workflow
omschrijvingen. Zeker interessant om te garanderen dat er ook een
correcte opvolging kan zijn bij afwezigheid van de hoofdgebruiker.

Profiel
Deze cursus is geschikt voor alle XPOfleet gebruikers.
Programma
Vooraf levert de fleet manager details om meer achtergrondinformatie te bieden
zodat de trainer een goed beeld kan schetsen omtrent de huidige werking binnen
uw bedrijf (bijvoorbeeld: car policy). Deze informatie wordt vanzelfsprekend in
alle vertrouwelijkheid verwerkt.
Aan de hand van deze policy kunnen wij suggesties doen voor wat betreft
optimalisaties. Hierbij kunnen er ook nog algemene verbeteringen worden
meegegeven. Bijvoorbeeld: gebruik van het dashboard, controlelijsten om
datakwaliteit te bewaken, contactmomenten, enzovoort.
In deze opleiding kunnen ook praktische zaken worden bekeken, denk bijvoorbeeld aan het bewaren van een digitaal archief.

Aantal uren
1/2 dag opleiding
●	
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NEW

What’s new in XPOfleet?
BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE ITEMS IN XPOFLEET
Blijft u graag op de hoogte van laatste nieuwe toevoegingen en trends in de
fleet en XPOfleet wereld? Dan is deze opleiding zeker een aanrader om
efficiëntieslagen te blijven maken.

Profiel
Deze cursus is geschikt voor alle XPOfleet gebruikers, bij voorkeur reeds een basiskennis van XPOfleet.
Programma
I n deze opleiding laten we u de nieuwste toevoegingen in XPOfleet ontdekken. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste zaken en zal u deze meteen in de praktijk kunnen gebruiken.
	Deze opleiding biedt een opportuniteit om uw huidige werkprocessen te
evalueren en herbekijken door deze nieuwste items te integreren.

Aantal uren
1/2 dag opleiding
●	
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Bedrijf / Organisatie:

BTW-nummer:

Facturatie-adres :
Deelnemer 1:
Emailadres:

GSM nummer:

Deelnemer 2:
Emailadres:

GSM nummer:

OPLEIDINGSKALENDER 2021 (EEERSTE JAARHELFT)*
Datum
Date

Onderwerp
Subjet

Locatie
Location

Duurtijd
Duration

Taal
Langue

Prijs
Prix

11-01-2021

Rapportage & Communicatie

Antwerpen

½ dag

Nederlands

€ 220,-

21-01-2021

Masterclass XPOfleet

Antwerpen / Capelle a/d IJssel

½ dag

Nederlands

€ 220,-

09-02-2021

Financieel beheer

Antwerpen

½ dag

Nederlands

€ 220,-

16-02-2021

XPOfleet Basisopleiding & Praktijk Case

Antwerpen

1 dag

Nederlands

€ 440,-

02-03-2021

Opfris cursus

Antwerpen

½ dag

Nederlands

€ 220,-

23-03-2021

XPOfleet Basisopleiding & Praktijk Case

Capelle a/d IJssel

1 dag

Nederlands

€ 440,-

08-04-2021

Masterclass XPOfleet

Antwerpen

½ dag

Nederlands

€ 220,-

22-04-2021

Opfris cursus

Antwerpen / Capelle a/d IJssel

½ dag

Nederlands

€ 220,-

05-05-2021

XPOfleet Formation de base

Anvers

1 journée

Français

€ 440,-

18-05-2021

Rapportage & Communicatie

Antwerpen

½ dag

Nederlands

€ 220,-

15-06-2021

XPOfleet Basisopleiding & Praktijk Case

Antwerpen

1 dag

Nederlands

€ 440,-

23-06-2021

Rapportage & Communications

Anvers

½ journée

Français

€ 220,-

Op aanvraag Data validatie - audit van de vloot
Op aanvraag Fleet & XPOfleet
NEW

30-03-2021

What’s new in XPOfleet?

Antwerpen		

½ dag

Nederlands		

€ 220,-

NEW

10-06-2021

What’s new in XPOfleet?

Antwerpen / Capelle a/d IJssel

½ dag

Nederlands		

€ 220,-

*

Een tweede deelnemer van dezelfde firma zal 50% korting ontvangen.
Le deuxième inscrit de la même entreprise recevra une remise de 50%.
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Inschrijven
Voor inlichtingen of vragen mail naar training@xpofleet.com of neem contact op
via het telefoonnummer (BE) : 03 230 18 12 (NL) : 085 77 321 77. Inschrijven kan
door inschrijvingsformulier terug te zenden per mail naar training@xpofleet.com
of te faxen op het nummer : 0032 3 464 27 09.
Annulatie
●	Indien u meer dan 7 dagen voor de start van de opleiding schriftelijk laat
weten dat u niet kan deelnemen, kunnen we de inschrijving kosteloos
annuleren of verplaatsen naar een andere datum.
●	Indien u minder dan 7 dagen voor de start laat weten dat u niet kan deelnemen, blijft het volledige bedrag verschuldigd of mag u een collega in de
plaats sturen.
Betaling
●	De facturen voor opleiding worden steeds betaald bij ontvangst en in ieder
geval voor de start van de opleiding. Waar de tijd te kort is, zal een bewijs
van betaling gevraagd worden.
Dagindeling : (½ dagsessies enkel in namiddag)
●	09u00 : Ontvangst met koffie, thee
●	09u15 : Aanvang opleiding
●	10u45 : Pauze
●	11u00 : Vervolg van de opleiding
●	12u00 : Einde deel 1
½ dag sessie of deel 2 bij dagsessie
●	12u00 : Ontvangst met broodje, koffie, thee
●	12u30 : Aanvang opleiding
●	14u30 : Pauze met frisdrank, koffie, thee
●	14u45 : Vervolg van de opleiding
●	16u15 : Einde van de opleiding

XPOfleet

Coremansstraat 34
2600 Berchem (Antwerpen)
België
www.XPOfleet.com
BTWNr : BE0464.168.358

BE
NL
F
E

+32 3 230 18 12
+31 85 77 321 77
+32 3 464 27 09
training@XPOfleet.com		
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