Smar
S rtMee
eting
g
Aa
anzienlijk lagere
e kosten
n. Meer reiscom
mfort
en minderr CO2 uitstoot.

G

roener en goed
dkoper mo
obiel. Dat is de doelstelling
van C
CGI’s Sma
artMeeting
g. Minder C
CO2 uitsto
oot, lager
brandstofverbrruik, minde
er kosten e
en bovend
dien
meer reiscom
mfort.
Bedrrijven en instellingen worden
n steeds groener. Niet allee
en omdat de overheid
o
dat
vereist via wet- en
n regelgeving. Consumenten
n en ondernem
mers vinden een
e
duurrzaam imago b
belangrijk. Pro
ofessionals we
erken bovendiien graag in ee
en prettige
groene omgeving. Daarnaast le
evert een groen
n mobiliteitsbe
eleid flinke
koste
enbesparingen
n op, die kunn
nen oplopen to
ot maar liefst 2
20%.
Mobiliteit is een be
elangrijk onderwerp op de agenda
a
van grroen ondernem
men. Veel
organisaties vrage
en zich af wat verbeterd kan
n worden op h et vlak van pe
ersoonlijke
mobiliteit. Medewe
erkers zitten dagelijks
d
in de auto, trein of bus en maken
n zo veel
kilom
meters op weg
g naar vergade
eringen. Dat veroorzaakt
v
fil estress, overv
volle treinen
en bussen, meer rrisico op uitvall van medewe
erkers en hoge
ere personeels
s- en
mobiliteitskosten vvan bijvoorbee
eld leaseauto’s
s. Ook Maatscchappelijk Verrantwoord
Onde
ernemen staa
at ongetwijfeld hoog bij u op de agenda. S
Steeds meer bedrijven
b
hech
hten immers w
waarde aan ee
en sterke duurz
zame identiteiit. CGI helpt deze
d
vooraanstaande b
bedrijven en instellingen de mobiliteit van hun medewerrkers
efficiiënt in te richte
en.

HOE
E BEWEGEN
N WE ONS VAN
V
A NAAR
R B?
Kanttoren op verscchillende locatties, een stijgin
ng van de gem
middelde woon
n-werk
afsta
and, gebrek aa
an reiscomfortt. Zo maar een
n paar uitdagin
ngen die mensen elke
dag ervaren op we
eg van én naa
ar hun werk. Met
M SmartMeetting analyseerrt CGI uw
mobiliteitsprofiel. D
Deze analyse richt zich op drie
d speerpuntten die de perrsoonlijke
voersmodalite iten. Op basis
s van dit
mobiliteit bepalen:: tijd, locatie én diverse verv
gede
egen onderzoe
ek adviseren wij
w u hoe u me
et concrete ma
aatregelen uw
w
mobiliteitsbeleid aanzienlijk verb
betert.
o vragen als w
wat de beste locatie is
Met deze service vvan CGI krijgt u antwoord op
etings. Uw hoofdkantoor, off toch ergens anders? Op
voor de organisatie van uw mee
k tijdstip kunne
en vergadering
gen het beste gepland word
den om files te
e vermijden?
welk
Reizen uw medew
werkers met de
e trein of de (e
elektrische) au
uto? Welke mo
ogelijkheden
heeftt u voor virtue
eel vergaderen
n? Om maar een
e paar voorb
beelden te noe
emen.

HOE
E WERKT SM
MARTMEET
TING?

FACT
T SHEET
SMAR
RTMEETING
CGI’ss Mobility360
Onze Mobility360-prroducten gebru
uiken
sensoordata van voertuigen en hun
omgeeving voor oplossingen die de
e
bestu urder centraal zetten en doorr
positieeve feedback helpen
h
het
mobiliiteitsgedrag te veranderen.
Het poortfolio bestaatt uit:
 Sm
martMeeting, een
e persoonlijkk
moobilteitsdienst die
d uw medewe
erkeers helpt minder te reizen doo
or uw
veergaderlocaties te optimalisere
en.
 BeestDriver, steltt u in staat om uw
chhauffeurs op ee
en leuke en
coompetitieve manier brandstof te
latten besparen en
e veiliger te laten
rijdden tegen lage
ere kosten.
 Sm
martTravel, stimuleert reizige
ers
om
m minder tijd in het verkeer do
oor te
breengen door andere
veervoersmodalite
eiten te gebruikken
waaarmee u zorgtt dat zij files
veermijden.

CGI installeert de mobiele app TimesUpp
T
op de telefoons vvan uw medew
werkers. Zo
krijgtt u geanonimisseerd en betro
ouwbaar inzicht in agenda’ss, vergadering
gen, locaties
en re
eisgegevens vvan uw medew
werkers. Deze
e gegevens wo
orden daarna in
same
enwerking me
et DiTTLab, het Delft integra
ated Traffic & Travel Labora
atory,
gean
nalyseerd. Verrvolgens krijgtt u een passen
nd advies ter vverbetering va
an uw
mobiliteitsbeleid.

AAN
NPAK
Het startpunt
s
van d
de analyse is een nulmeting
g. Op basis va
an een aantal voorbeelden
van vergaderingen
v
n of andere bijjeenkomsten bepaalt
b
CGI u
uw huidige
mobiliteitsprofiel e
en hoe u deze efficiënter had
d kunnen orga
aniseren.
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De Entry
E
Analyse bestaat vervo
olgens uit de uitrol van de TiimesUpp app bij maximaal
500 medewerkers. Via deze app
p wordt data verzameld
v
ged
durende een periode
p
van
twee
e maanden. Na
a de gegevensanalyse ontv
vangt u een ra
apport dat u co
oncreet
inzic
cht geeft in uw
w mobiliteitspro
ofiel plus de mogelijke
m
bespa
aringen bij verdere
imple
ementatie van
n de app binne
en uw gehele organisatie.
o

PART
RTNER VAN CGI

Na de
d analyse is h
het tijd voor ee
en volgende stap op weg na
aar een goede
e reputatie
op het gebied van duurzaamheiid en kostenbe
esparingen. Zo
o wordt de Tim
mesUpp app
uitge
erold bij alle m
medewerkers binnen
b
uw orga
anisatie. U on tvangt elk kwa
artaal een
analy
yse van uw mobiliteitsprofie
el. Indien u datt wenst, helpe
en we u boven
ndien met de
imple
ementatie van
n de voorgeste
elde verbeterm
maatregelen.

BES
SPARINGEN
N
U ku
unt op veel verrschillende ma
anieren bespa
aren. Bij het pla
annen van een
vergadering op ee
en andere plekk bijvoorbeeld kan dat al hee
el eenvoudig 10% kosten
besp
paren. Zo heefft CGI een verrgadering van 28 consultantts verplaatst van
v het
hoofdkantoor in Ro
otterdam naarr Zoetermeer. Deze mensen
n kwamen van
n
versc
chillende locaties in het land
d en reisden na
n de meeting
g ook naar uite
eenlopende
woon
nplaatsen. De
e verplaatsing van Rotterdam
m naar Zoeterrmeer levert ook nog eens
een flink
f
kortere re
eistijd op. Duss meer reiscom
mfort voor uw medewerkers en minder
koste
en voor uw org
ganisatie.

ABO
OUT CGI

MOB
BILITY360-P
PORTFOLIO
O
Sma
artMeeting is e
een idee van CGI
C Nederland
d en onderdee
el van het Mob
bility360portffolio. Dit portfo
olio bestaat uitt verschillende
e services die chauffeurs he
elpen zich
efficiiënter te verpla
aatsen en min
nder brandstoff te gebruiken , waardoor de
e emissie
subs
stantieel wordtt verminderd.

CGI, oopgericht in 19
976, is een van de
grootsste dienstverleners ter wereld
d op
het geebied van inforrmatietechnolog
gie
en beedrijfsprocessen. Wij combine
eren
erlening en
innovaatieve dienstve
oplosssingen met een gedisciplinee
erde
werkw
wijze. Met een track record va
an
95% oon-time en on-budget projecten
neem
mt CGI een leide
ende positie in
binneen de sector. Onze focus op onder
o
anderre mobiliteit, big
g data analyticcs en
IT Moodernization he
elpt onze
opdraachtgevers hun
n dienstverlenin
ng
verdeer af te stemme
en op de
wensen. We we
eten kosten te
klantw
bespaaren, uw busine
ess verder te
flexibiiliseren en uw IT-omgeving voor te
bereidden op de toek
komst. Dat doen we
met dde toewijding en
n zorgvuldighe
eid
van eeen business pa
artner die niet
anderrs dan gewend is te werken met
m
de beedrijfskritische systemen
s
en data
van ziijn klanten. De gemiddelde sccore
voor kklanttevredenheid komt al jare
en uit
op eeen 9. Een duide
elijk bewijs van
CGI’ss toewijding.
Voor meer informatie over CGI bezzoek
onze website
www. cginederland.n
nl/movesmarter
of e-m
mail ons op info
o.nl@cgi.com.
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