
SafeDrivePod

ONDERWEG NAAR EEN VEILIGERE TOEKOMST

Uw medewerkers gefocust achter het 
stuur?
Op de hectische snelweg van alledag, 

met telkens nieuwe uitdagingen, kansen 

en keuzes, zorgen wij ervoor dat alles op 

rolletjes loopt. Dat u zich onbekommerd 

kunt verplaatsen, waarnaartoe u ook maar 

wilt. Onafhankelijk, zorgeloos en vrij. MHC 

Mobility hecht veel waarde aan de veiligheid 

van u en uw medewerkers. Daarom bieden 

wij de SafeDrivePod aan. De oplossing om 

smartphonegebruik in het verkeer tegen te 

gaan. Prettig geregeld. 

“  Een op de vier ongelukken wordt vero-
orzaakt door telefoongebruik in de auto.“

Met de SafeDrivePod wordt voorkomen dat 

de bestuurder afgeleid raakt door een smart-

phone. Hierdoor rijden medewerkers veiliger en 

worden ongelukken voorkomen.  

“Driver behavior” middels drie pijlers

•  SafeDriveMotion helpt individuele 

verkeersdeelnemers om inzicht te krijgen in 

hun rijgedrag.

•  SafeDriveFocus helpt verkeersdeelnemers 

om de verleiding van de smartphone te 

weerstaan tijdens het rijden.

•  SafeDriveResponse maakt directe 

ontzorging bij ernstige én minder ernstige 

verkeersongevallen mogelijk.



Hoe werkt het?
De SafeDrivePod is een klein apparaatje ter 

grootte van een muntstuk en werkt samen met 

een app. De SafeDrivePod wordt in de auto 

geplaatst en nadat de app is gedownload, heeft 

de bestuurder hier verder geen omkijken meer 

naar. Via Bluetooth maakt de app verbinding 

met de SafeDrivePod en wordt de smartphone 

afgesloten wanneer de bestuurder gaat rijden.

De app is zo ingesteld dat de telefoon nog wel 

kan worden gebruikt voor navigatie of hands-

free bellen. Door het registreren van beweging, 

wordt de telefoon vrij gegeven nadat de auto 5 

seconden stil staat.

Wat zijn de voordelen?
•   Signifi cante vermindering van het aantal 

ongevallen;

•  Lagere directe en indirecte schadelast;

•  Minder downtime in uw wagenpark;

•   Minder ziekteverzuim veroorzaakt door 

verkeersongevallen;

•  Voorkomt slechte publiciteit;

•   Kan deel uitmaken van het programma 

voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO).

Dashboard van SafeDrivePod
De SafeDrivePod wordt geleverd met een 

intuïtief dashboard. In het dashboard staat de 

verzamelde data van de berijders. Hiermee 

kan de veiligheid van het wagenpark worden 

vergroot, is de wagenparkbeheerder op de 

hoogte en kan het gebruik van de SafeDrivePod 

worden gecontroleerd.

Waarom de SafeDrivePod?
• Blokkeert het scherm tijdens het rijden;

•   Handsfree bellen en navigatie nog 

steeds mogelijk;

•   Inzicht voor de wagenparkbeheerder 

door overzichtelijke rapportages in 

 AVG-goedgekeurd dashboard;

•   GPS-vrije versie vermijdt 

privacyproblemen;

•   Geschikt voor alle Android en Apple 

smartphones;

•   Geschikt voor alle gemotoriseerde 

voertuigen.

Meer weten?
Heeft u vragen over de SafeDrivePod? Of wilt 

u meer weten over de mogelijkheden voor uw 

organisatie? Wij staan graag voor u klaar met 

een uitgebreid advies of een voorstel op maat.


