TRACK & TRACE, FLEET MANAGEMENT & ANTI-DIEFSTALSYSTEEM

BESCHERM EN BEHEER UW VOERTUIGEN
MET TRACKING

De optimale oplossing om uw voertuigen te beheren en te beveiligen is het Track & Tracesysteem
van GeoTracer! Bovendien bieden wij verschillende opties aan met overzichtelijke rapportage voor
een vereenvoudigde administratie.

OVERZICHTELIJK
EN EFFICIËNT

MINDER DAN

UW VOORDELEN

0,50 EURO*
PER DAG

Verliest u ook zoveel tijd wanneer u geen

Handig overzicht van uw voertuigen op kaart

overzicht krijgt over uw voertuigen, en maakt

In onze gebruiksvriendelijke applicatie krijgt u een globaal
overzicht op kaart van de locaties van al uw voertuigen in real time.
Daarnaast kunt u steeds de historiek van de afgelegde routes raadplegen.

u hierdoor onnodige kosten? Verhoog uw
rendement dankzij het Track & Tracesysteem
van GeoTracer: zo weet u steeds waar elk

Overzichtelijke rapportages

van uw voertuigen zich bevindt! In onze

Via onze applicatie krijgt u toegang tot overzichtelijke rapporten in Excel
of pdf over het gebruik van het voertuig: een duidelijke historiek van de
afgelegde weg, de gereden snelheid, stopplaatsen, weekendgebruik,
de kilometerheffingberekening... Met deze gegevens kunt u o.a. ook
eenvoudig aantonen dat het bedrijfsvoertuig enkel voor professionele
doeleinden wordt gebruikt (zie VVA-belasting).

gebruiksvriendelijke applicatie kunt u hiervan
een globaal overzicht in real time raadplegen,
alsook de routehistoriek. Bovendien kunt u
het werk- en privégebruik van het voertuig

Alarmering bij diefstal

scheiden, en is het mogelijk om de

Uw voertuig is dankzij onze oplossing eveneens beveiligd tegen diefstal.
U kunt zelf parameters instellen voor alarmmeldingen. Bij een alarmsituatie wordt u op de hoogte gebracht per SMS en/of e-mail (meerdere
types alarmering zijn configureerbaar).

kilometerheffing te verifiëren.

Bijkomende opties mogelijk
Naast Track & Trace kunt u kiezen voor extra registraties die uw
administratie vereenvoudigen. Enkele voorbeelden: mobiliteitsberekening, tijdsregistratie, temperatuursregistratie, tachodownload
vanop afstand, analyse van de rijstijl (eco driving), enzovoort.
per voertuig, inclusief hardware, installatie en abonnementskosten (prijs berekend op basis van
een contractduur van 60 maanden)
*

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE EN/OF EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE
GeoTracer - Gaverlandstraat 73 - 9031 Drongen - T +32 9 335 61 35 - F +32 9 270 32 69 - info@geotracer.be
WE MANAGE & PROTECT YOUR FLEET - TRAILER - GOODS

WWW.GEOTRACER.BE

