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Infosessies
De sessies introduceren de deelnemer in de wereld van elektromobiliteit. De
infosessies worden regelmatig georganiseerd. Inschrijving kan via de website. Bedrijven en grotere organisaties kunnen infosessies op vraag organiseren. Indien gewenst worden de sessies aangepast aan de specifieke situatie
van de klant.
Advies op maat
4IS levert advies aan bedrijven en overheden die concrete projecten willen
opzetten om elektrisch rijden uit te bouwen.
Dat kan gaan over:
- Aankoop elektrische wagens, scooters of fietsen
- Installatie laadinfrastructuur
- Financieel advies

Fleet Transition
Samen met u brengen wij uw bedrijfsvloot in beeld. We speuren samen naar
de optimalisatie mogelijkheden binnen uw bestaande vloot en onderzoeken
mogelijkheden om de stap te zetten naar elektrisch rijden.
Quick fleet scan
De Quick Fleet Scan levert de fleetmanager een planning voor de volgende
investeringen in de bedrijfsvloot. Inzet van elektrische voertuigen is de focus.
Samen met u brengen wij uw bedrijfsvloot in beeld. Op alle belangrijke aspecten zetten we het vergrootglas:
TCO berekening: Total Cost of Ownership
Functionele inzet voertuigen & Benuttingsgraad
Comfortniveau & HR aspecten worden ingecalculeerd
ECO-presentatie
EV potentieel

OptiGRID
Aanpak en realisatie
Op basis van de unieke OptiGrid-methodiek en de krachtige ArcGISplanningstool levert de 4IS adviseur in samenwerking met de lokale verantwoordelijken een roll-out-plan voor de laadinfrastructuur voor de stad. Planning
kan volgens meerdere scenario’s en verwerkt het lokaal mobiliteits- en parkeerbeleid in de prognose.
Optimalisatie van locatie in functie van afstanden en financiële constraints is
standaard in het aanbod voorzien.
Dank zij de krachtige ArcGIS OptiGRID software kunnen we doorlooptijden
voor de OptiGRID project garanderen.
De 4IS adviseurs zijn vertrouwd met mobiliteitsvraagstukken en hebben een
visionaire blik op duurzame oplossingen.
Met OptiGRID beschikt de lokale beleidsverantwoordelijke over een rationeel
onderbouwd plan voor introductie van elektrische mobiliteit in de stedelijke
omgeving.

Fleet Transition
Transitie naar elektrisch
De transitie naar andere energiebronnen dan petroleum komt wereldwijd op
gang. De autoindustrie volgt deze ontwikkeling en brengt hybride en volledig elektrische wagens, scooters en fietsen op de markt.
Elektrische voertuigen passen volledig in de stap naar inzet van hernieuwbare energie.
Een duurzame bederijfsvloot is één van de sleutelelementen in MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien kan een goed onderbouwd beleid voor duurzaamheid ook bijdragen tot financiële resultaten en
kan ook het comfort- en prestatieniveau van de onderneming verhogen.
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Via kwaliteitsvolle B2B-adviesdiensten ondersteunt 4IS bedrijven en overheden in de transitie naar het
gebruik van elektrische voertuigen. De expertise van 4IS wordt gericht op de inzet van elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en nieuwe diensten in een duurzaam mobiliteitsnetwerk.
Voor overheden gaat het in de eerste plaats over de vraag hoe de nieuwe mobiliteit kan vorm gegeven
worden. Elektrische voertuigen kunnen een belangrijke impuls geven aan een meer
efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem.
Bedrijven en beheerders van een groot wagenpark kunnen bij 4IS terecht voor
advies en projectondersteuning bij de inschakeling van elektrische voertuigen in de vloot.
Naast het advies op vlak van ‘Clean tech’ wordt, met de klanten gezocht
naar de uitbouw van innovatieve mobiliteitsdiensten.

