Overname Fleetlogic door TomTom Telematics

Amsterdam, 2 December 2014 – TomTom (TOM2) kondigt vandaag de overname van
Fleetlogic aan, één van de leidende aanbieders van fleet management services in
Nederland.
Met de overname verstevigt TomTom Telematics haar positie als marktleider in Nederland,
alsmede in Europa.
"De Nederlandse markt voor fleet management is een belangrijke markt in Europa en
groeit snel,” aldus Thomas Schmidt, Managing Director TomTom Telematics. “De ervaring
van Fleetlogic met grotere wagenparken, o.a. in overheidssector, stelt ons in staat om het
volledige marktpotentieel te adresseren.”
De overname omvat tevens de bedrijven TripXs and Inalise en voegt 27,000
abonnementen toe aan het klantenbestand van TomTom Telematics. Het totaal aantal
abonnementen van TomTom Telematics overstijgt nu de 450,000 voertuigen.
Verdere details omtrent de overname worden niet verstrekt.
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Over TomTom
TomTom (TOM2) empowers movement. Iedere dag vertrouwen miljoenen mensen over de
gehele wereld op TomTom om slimmere keuzes te maken. We ontwerpen en ontwikkelen
innovatieve producten die het mensen makkelijker maken om hun doelen te bereiken.

Naast marktleider in navigatie en topografie creëert TomTom ook GPS-sporthorloges,
geavanceerde managementoplossingen en toonaangevende locatiegebonden producten.
Ons bedrijf bestaat uit vier klantgerichte businessunits: Consumer, Automotive, Licensing
en Telematics. Sinds de oprichting in 1991 van ons hoofdkantoor in Amsterdam zijn we
uitgegroeid tot vierduizend medewerkers over de gehele wereld en verkopen we onze
producten in 37 landen.

Over TomTom Telematics
TomTom Telematics is een businessunit van TomTom, die zich volledig richt op fleet
management en voertuigtelematica. Het WEBFLEET-platform van dit bedrijf is een
Software-as-a-Service-oplossing (SaaS). Die wordt gebruikt door kleine en grote bedrijven
om de voertuigprestaties te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te
ondersteunen en de wagenparkefficiëntie in haar algemeenheid te verhogen.
TomTom Telematics behoort tot de toonaangevende aanbieders van telematicaoplossingen
in de wereld en is de grootste in de Europese markt. Het bedrijf ondersteunt bestuurders
in meer dan zestig landen en biedt het krachtigste lokale supportnetwerk dat er is, en de
grootste keuze in sectorspecifieke applicaties en integraties van externe partners. Meer
dan 32.000 klanten profiteren elke dag van het hoogste niveau voor wat betreft
beveiliging, kwaliteit en beschikbaarheid van de ISO 27001-gecertificeerde diensten.
Voor meer informatie, ga naar: www.tomtom.com/telematics.
Volg ons op Twitter @TomTomBusiness.

