
overzicht en grip op assets
beheersoftware

Vibber roadrunner is een product van vibber assets en is ontwikkeld vanuit de vraag - van 

zowel overheidsorganisaties als organisaties uit het bedrijfsleven - naar eenvoudige maar 

slimme en tijdsbesparende beheersoftware waarmee overzicht en grip gecreëerd kon 

worden op alle assets. Vibber biedt nu een totaaloplossing voor het beheren van assets 

en het sturen op financiële kpi’s. In één oogopslag is inzichtelijk hoe functioneel en 

efficiënt het wagenpark functioneert. 

De software kan snel en simpel worden geïmplementeerd omdat er zoveel mogelijk 

functionaliteiten plug & play zijn gemaakt.



brede
toepasbaarheid

Roadrunner richt zich op organisaties
die grip en inzicht willen op hun assets  
en een krachtige tool zoeken om te
kunnen sturen op kosten, onderhoud
en keuringen.

De software is breed toepasbaar
waardoor niet alleen voertuigen
beheerd kunnen worden, maar ook
materieel, machines en
gereedschappen. 



speerpunten

• Wij ontzorgen u volledig bij de 
implementatie

• De software biedt ondersteuning
van het operatonele proces én
administratie

• Overzicht en grip op Total Cost of 
Ownership (TCO) & Real Cost of Use 
(RCU)

• Automatische koppeling
technische voertuiggegevens en 
keuringsdata vanuit het RDW

• Cloud-oplossing, dus overal
toegankelijk



overzicht & grip

Doormiddel van de RDW-koppeling worden
zowel keuringsdata als voertuiggegevens
automatisch geïmporteerd. 

De software geeft aan wanneer er onderhoud of 
keuringen gepland staan en genereert
werkbonnen voor de uitvoering. Alle kosten
worden gekoppeld aan de werkbon én het 
object. Deze kosten vergelijk je vervolgens aan de 
hand van rapportages met het budget wat je hebt
vastgesteld.

Naast onderhoud en reparaties krijg je met de 
software ook grip op contracten, verzekeringen, 
boetes en schades.



Implementatie
aanpak

Alle implementaties worden gestructureerd en 

volgens een doordachte projectfasering

aangepakt. Onze consultants zijn IPMA-D

gecertificeerd en hanteren een aanpak

gebaseerd op de DMAIC-cyclus.

Hierdoor is vooraf duidelijk welk resultaat

beoogd is en hoe dat bereikt gaat worden. 



breed inzetbaar
Wij vinden het belangrijk dat we goede relaties opbouwen met mensen waar we mee 

samenwerken. Ook zijn we steeds in ontwikkeling, gaan we wat we vandaag doen, 

morgen nog beter doen. We richten ons op duurzaamheid en innovatie, zodat onze 

acties vandaag, een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

met blik op de toekomst



meer
weten?

Neem contact op met 

Jasper Middelburg

j.middelburg@vibber.nl

+31 (0)6 29 38 80 45

www.vibber.nl




