
MOBILITEITSPLATFORM OLYMPUS COUNTERT DE
ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP

Steeds meer bedrijven moedigen hun werknemers aan om over te stappen naar
multimodale mobiliteit. Jammer genoeg zorgde de combinatie van die verschillende
vervoersmodi in het verleden vaak voor een administratieve rompslomp voor de
werkgever.

Total is meer dan alleen een tankkaartprovider. We helpen graag mee om die administratieve complexiteit
te counteren. Daarom werken we nu samen met Olympus, dat ‘mobiliteit as a service’ aanbiedt. Olympus is
een B2B-platform dat vraag en aanbod rond mobiliteit samenbrengt. Via een eenvoudige mobiele app
kunnen je medewerkers hun volledige mobiliteit beheren. Via de smartphone krijgen werknemers onder
andere de mogelijkheid om digitaal tickets te bestellen voor het openbaar vervoer, deelfietsen te huren, een
parkeerplaats te betalen, hun route te plannen of een deelauto te reserveren. Weg met alle pasjes en
betaalkaarten, de mobiliteit van je werknemers zit vanaf nu in hun telefoon. Bovendien kan je werknemer
perfect zien wat het saldo van het mobiliteitsbudget is. De samenwerking tussen Total en Olympus is
natuurlijk ook goed nieuws voor jou als werkgever. De complexe administratie die gepaard gaat met
multimodale mobiliteit verdwijnt. Aan het einde van de maand krijg je één geïntegreerde factuur met de
details van alle mobiliteits- en brandstoftransacties. En wat als de wetgeving rond het mobiliteitsbudget zou
veranderen? Olympus volgt alles op de voet en kan flexibel inspelen op elke aanpassing van de wet. Meer
info vind je hier.

NIEUWE MOBILITEIT IN DE KIJKER OP HET AUTOSALON
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Van 19 tot 27 januari vindt op de Heizel de 97ste editie van de Brussels Motor Show
plaats. Dit jaar hebben de organisatoren van het autosalon extra aandacht voor de
nieuwe mobiliteit. Onder de hashtag #WeAreMobility worden van 18 tot en met 21
januari in Paleis 10, de alternatieve mobiliteitsoplossingen in de kijker gezet.

In de grote stadscentra beleeft de mobiliteit momenteel een revolutie. De invoering van de lage
emissiezones en de toenemende filedruk zorgen ervoor dat steeds meer mensen voor alternatieve
mobiliteitsoplossingen kiezen. Niet alleen deelwagens en carsharing doen het goed, maar ook de fiets wint
aan populariteit. Pendelaars kiezen bovendien vaker voor een intelligente combinatie van verschillende
vervoersmodi. Dat heeft uiteraard een grote impact op het werk van fleet- en mobility managers.
Leasingwagens worden vaker vervangen door een mobiliteitsbudget en er wordt een aanbod gedaan op
maat van de werknemers. Op het #WeAreMobility-salon worden de allernieuwste oplossingen op het
gebied van stadsmobiliteit, micromobiliteit en gecombineerd vervoer voorgesteld. De expo is opgebouwd
rond vier grote assen:  
 
• Gedeelde mobiliteit met onder andere station based en free floating cars, e-cars en scooters. 
• Stadsmobiliteit met aandacht voor e-mobility, openbaar vervoer en infrastructuur. 
• Services waarbij onder meer wordt gefocust op de verzekering en het juridische aspect, leasing, opladen
en dockingstations, onderhoud en 3D-printing. 
• ‘Dream the Future’ geeft een kijk op de toekomst met bijvoorbeeld autonoom transport, luchtmobiliteit,
smart cities, infrastructuur, Internet of Things (IoT), nieuwe materialen en nieuwe brandstoffen. 

NU KAN JE OOK PARKEREN

MET JE TOTAL TANKKAART 

 

 

Gedaan met het verzamelen van parkeerticketjes
om je kosten te recupereren ! Dankzij de

2018: MINDER DIESEL, MEER

BENZINE EN DE DOORBRAAK

VAN ALTERNATIEVE

BRANDSTOFFEN

Het aantal voertuigen dat in 2018 werd
ingeschreven daalt heel licht ten opzichte van het



samenwerking tussen Total en Q-Park krijg je een
overzicht van al je parkeerkosten, netjes op één
en dezelfde factuur, samen met de
brandstoftransacties. Eenvoudiger kan het niet…
Je gebruikt de Total-tankkaart in de
parkeergarages van Q-Park en samen met je
brandstoftransacties krijg je aan het einde van de
maand een globale afrekening. Zeg vaarwel tegen
de onkostennota’s en recupereer de BTW
rechtstreeks via je factuur die ook de
parkeerkosten van Q-Park bevat. Je Total-
tankkaart bied je toegang tot 30 strategisch
gelegen parkeergarages in België, 170 in
Nederland en 120 in Frankrijk.  
Meer info? Hier lees je er alles over.

 

jaar voordien, maar er is wel een verschuiving
merkbaar bij de brandstoffen. Voertuigen
aangedreven met een alternatieve brandstof
haalden een aandeel van 3,6% op het totaal. Voor
het eerst werden er bijna 6000 aardgasvoertuigen
ingeschreven. Dat zijn er 2000 meer dan in 2017.
De verkoop van hybridewagens bleef min of meer
stabiel (30.000 in 2017, 32.000 in 2018), maar het
aantal nieuwe elektrische wagens steeg flink (van
11.900 in 2017 naar 18.600 in 2018). Dat de
verkoop van dieselwagens momenteel in vrije val
zit zal u wellicht niet verbazen. Voor het tweede
jaar op rij werden er in 2018 meer
personenwagens op benzine verkocht dan op
diesel. (bron: FEBIAC) 
 

Nassia Rifie 
Medewerkster Customer Service

 

... je via de online beheerstool van Total, makkelijk je facturen kan
terugvinden tot 1 jaar terug. Wil je weten hoe? Hier vind je de
handleiding van Total Cards Online. 
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