


Actief op het gebied van:
• Billing & Rating
• UX Design 
• App ontwikkeling
• Internet of Things (IoT)

Wat kunt u verwachten van Nazza:
• U staat centraal
• Oplossingen op maat
• Een open systeem, toegankelijk voor alle klanten
• Een geautomatiseerde softwarefabriek
• Hardware-onafhankelijk werken

“Make mobility easy”



Wat beloven wij?

1. Wij bieden een bewezen oplossing o.b.v.:
• ons bestaande platform;
• gerealiseerde integraties met 

meerdere mobiliteitspartners; en
• een lage TCO, pay-per-use model. 

2. Toegang tot ons uitgebreide netwerk in 
de mobiliteitsmarkt.

3. Resultaat- en oplossingsgericht met 
aandacht voor een duurzame
samenwerking.



Waarom gaan we fietsen?

Bereikbaarheid

Werklocatie met 
beperkte mogelijkheid 

voor auto parkeren

Bedrijfseconomisch

Kostenreductie, 
minimaal kosten neutraal

Duurzaamheid 

Milieu (CO2) en energie

Vitaliteit

Gezondheid en minder 
ziekteverzuim

Goed werkgeverschap

Onderscheiden in krappe 
arbeidsmarkt



Verrekening naar 
verbruik

Fietsen, E-Bikes en 
Cargobikes

Geofencing en 
actuele locatie

Gebruik van E-Lock en 
Mobile app

Big data in de 
Cloud

Ondersteuning

Waar kan Nazza u in voorzien?



Huur de Deelfiets

Download de App om een 
deelfiets te huren op een 

stallingslocatie in een van de 
vele steden

Open uw Deelfiets

Vind uw deelfiets op de 
stallingslocatie en open het

slot.
Uw rit kan beginnen.

Fiets zolang u wilt of 
zolang als afgesproken

Tijdens de huur kunt u het slot 
zo vaak als u wilt openen en 

sluiten.

Lever de Deelfiets in

Lever de deelfiets in bij een 
stallingslocatie. Zet de fiets 

op slot en beëindig de 
huurperiode.

Hoe werkt het?

*Deelfietssysteem ook beschikbaar als White Label



Ons Deelfiets Management system

Dashboard for management
• Beschikbare fietsen

• Per locatie
• Verhuurde fietsen

• Omzet per fiets, locatie en tijdseenheid
• Beschikbare stallingslocaties

• Omzet per fiets, locatie en tijdseenheid
• Onderhoud en reparatie van de fietsen in de vloot

• Indicatie wanneer fiets aan onderhoud toe is
• Melding van storingen

• Mogelijkheid om fietsen tijdelijk uit de vloot te verwijderen

Comes as a service
Inclusief mobile App voor IOS en Android Systeem

• Back to One

• Back to Many
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• Fietsen, E-Bikes en Cargobikes te huur op 
vastgestelde locaties

• Geofencing, vaste stallingslocaties voor het 
ophalen en inleveren van de fiets

• Bestaande locaties opvraagbaar via de Mobile 
App voor zowel IOS als Android en leverbaar als 
White Label versie met eigen User Interface 
toegang via e-Lock and Mobile App 

• Alle data in de Cloud

• Mogelijkheden voor support en onderhoud en 
beheer

• Mogelijkheid tot verzamelen en analyseren van 
data

Ons Deelfiets Management system



Screenshot – Start-Up Screen



Screenshot – Bicycle Management - Dashboard



Screenshot – Bicycle Management - Reports



Wat doet Nazza nog meer?
2. Fleetmanagement

3. Verbeteren rijgedrag (UBI)

1. Private lease

5. Car sharing4. Planner



Waarom Nazza?

• Een platform ontworpen voor interoperabiliteit
tussen verschillende partijen

• Veel kennis, ervaring en expertise

• Flexibele oplossingen met korte time-to-market 
en lage TCO

• MaaS oplossingen in systeem architectuur, 
TOMP-API, voor zowel Operator als Provider

• Medeondertekenaar OpenBike II, verbeterde
manier van samenwerken tussen
mobiliteitsaanbieders, MaaS aanbieders en de 
vijf grote gemeentes



Verschillende proposities

Auto parkeren & opladen & 
CarShare

Zelfde route maar dan kunt u 
verder reizen met een 

deelauto. Eventueel ook als 
een auto onderhoud nodig 

heeft.

NB: bv. autodealers

Auto Opladen & fietsen

Oplaadmogelijkheden voor 
elektrische auto’s. 

Reserveren van een 
laadpaal als extra, verder 

reizen per e-bike.

NB: bv. voor autodealers 

Auto Parkeren & opladen & 
fietsen

Reserveren van parkeerplaats 
inclusief een laadpaal, verder 

reizen per e-bike.

NB: bv. in (publieke) 
parkeergarages, hotels, 

autodealers



Journey

1

2

3

Plannen & reserveren

Gebruik

Verrekening



Stuur ons gerust een email voor meer informatie. U kunt ons bereiken via:

info@nazza.nl


