GreenZonesFleet-App
Fleet-App – De Functionaliteiten
Green-Zones
A - Instellingen en definities
1. Selectie van een willekeurige milieuzone als een favoriete weergave
2. Creëer een disponentenaccount voor maximaal 250 voertuigen
3. Maak maximaal 250 bestuurdersaccounts (subaccounts) voor maximaal 750
voertuigen aan
4. Beheer en creëer tot 250 voertuigen van elk type voertuig
5. Beheer voertuigen op basis van hun meer dan 20 kenmerken, zoals bijvoorbeeld:
Voertuigtype, euronorm, gewicht, kentekennummer (even/oneven), roetfilter,
NOX-uitstoot, CO2-uitstoot, elektrisch bereik, autohuur, aantal passagiers in
voertuig, aantal assen
6. Per bestuurderaccount (subaccount) kunnen maximaal 3 voertuigen worden
gemaakt (niet in het Professional-pakket)
7. Indeling van bestaande milieustickers van een voertuig of lijst van ontbrekende
milieustickers in het EU-verkeer
8. Stel een favoriet, actief voertuig uit het wagenpark in
9. Milieuzones als favorieten beheren
10. Instellingen en opties voor pushberichten

B - Milieuzones en kaarten
1. Alle milieuzones van de EU-landen, verdeeld in drie groepen landen volgens de
lijst in de rechtermarge.
2. Interactieve kaart van de milieuzone met hoge resolutie
3. Algemeen overzicht van alle milieuzonekaarten van elke landengroep
4. Lijstweergave van alle milieuzones gesorteerd op land en op gebied/stad
5. Gedetailleerde weergave van de grenzen en gebieden van elke milieuzone
6. Zoomfunctie in de kaarten tot op wegniveau per milieuzone
7. Weergave van overlappende milieuzones
8. Bestemming en adressen zoeken op de kaart en in de milieuzone
9. GPS-locatie van uw eigen locatie binnen en buiten de milieuzone
10. Negen verschillende taalversies (DE, DK, EN, FR, IT, NL, PL, ES, CZ)

C - Informatie en regels
1. Naam van de milieuzone (plaatsnaam, naam van de metropool, naam van het
departement)
2. Datum van publicatie van de milieuzone
3. Startdatum van de milieuzone, bovendien wanneer deze van kracht is geworden
4. Type milieuzone (tijdelijk, weersafhankelijk of permanent geldig),
5. Lijst van voertuigtypen waarvoor een milieusticker voor de milieuzone
noodzakelijk is
6. Lijst met beschikbare milieustickers of registraties voor voertuigen, momenteel:
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, België
7. Lijst van de individuele milieuzones per land die in een bepaalde stad zijn
toegestaan
8. Lijst van wettelijk bepaalde aanscherpingen van de regels van bepaalde
milieuzones
9. Lijst van de regels van een tijdelijk rijverbod in de milieuzone
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10. Lijst van de regels van een permanent rijverbod in de milieuzone
11. Bedrag van boetes voor overtredingen in de milieuzone
12. Geografische beschrijving van de omvang van de milieuzone inclusief
uitzonderingen
13. Lijst van speciale kenmerken van de milieuzone
14. Beschrijving van de mogelijkheid om contact op te nemen voor vrijstellingen van
de milieuzone
15. Vermelding van uitzonderingen op rijbeperkingen per milieuzone per voertuigtype
voor de komende 12 maanden
16. Aandacht voor speciale voertuigtypen en voertuigkenmerken met betrekking tot
toelatingsvergunningen in milieuzones (voertuigen voor gehandicapten, kranen,
circusauto's, oldtimers, enz.)

D - Statusberichten en weergave
1. Weergave van de actuele toegangsstatus in alle landen en milieuzones, niveaus
van voorafgaande waarschuwingen en actuele rijbeperkingen van het actieve
voertuig in een met kleur gemarkeerde kaart van Europa
2. Vermelding van nationale en lokale rijbeperkingen en tijdelijke invoering van
rijverboden vanwege geplande regels van bijvoorbeeld weekend- en
vakantieregels en een kalenderfunctie voor de komende 365 dagen.
3. Bekijk definitieve verboden voor individuele klassen van milieustickers voor
vandaag en gebruik de kalenderfunctie voor de komende 365 dagen.
4. Weergave van weersgerelateerde waarschuwingen als voorbode van rijverboden
voor vandaag en met de kalenderfunctie vanaf uiterlijk 21:00 uur voor de
volgende dag
5. Weergave van weersgerelateerde rijverboden als huidige toegangsstatus voor
vandaag en met de kalenderfunctie vanaf uiterlijk 21:00 uur voor de volgende dag
6. Weergave van rijverboden per milieuzone in het verleden
7. Weergave van weersgebonden rijverboden per milieuzone voor de volgende dag
8. Weergave van de actuele toegangsstatus voor rijverboden van het actieve
voertuig
9. Ontvang pushberichten over rijbeperkingen en toegangsbeperkingen
10. Ophalen van oudere berichten
11. Weergave van de historische luchtwaarden van een omgevingszone voor fijnstof,
stikstofoxide, ozon
12. Weergave van de waarden van schadelijke stoffen van elke milieuzone in Europa
voor fijnstof, stikstofoxides/stikstofdioxide, ozon
13. Weergave van het huidige koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer
(klimaatverandering)

E - Milieustickers en winkel
1. Aankoop van milieustickers van een land, geldig voor alle milieuzones van een
land via de webshop
2. Aankoop van registraties voor een stad of milieuzone in een land via de webshop
3. Aankoop van registraties van een stad of milieuzone geldig voor één of meerdere
steden of milieuzones van een land via de webshop
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