TRACK & TRACE, FLEET MANAGEMENT & ANTI-DIEFSTALSYSTEEM

BESCHERM EN BEHEER UW TRAILER
MET TRAILER TRACKING
Het traceringssysteem van GeoTracer is de ideale oplossing voor het beheren en beveiligen
van uw trailerpark. Via onze applicatie kan u steeds de laatste positie van elke trailer op kaart
bekijken!

EFFICIËNT EN
OVERZICHTELIJK

MINDER DAN

1 EURO*
PER DAG

UW VOORDELEN

Weet u vaak niet meer waar uw trailer precies achter-

Handig overzicht van uw trailerpark op kaart

gelaten werd of wil u tijdens een geschil aantonen
welke chauffeur precies met welke trailer op de baan

In onze gebruiksvriendelijke applicatie krijgt u een globaal
overzicht van de locaties van al uw trailers op kaart. Daarnaast
kan u steeds de volledige routehistoriek raadplegen.

was? Dankzij onze applicatie bent u hiervan steeds op

Identificatie trekker (optioneel) + alarmering bij diefstal

de hoogte!
Voor het traceren van uw trailers hebben wij meerdere
opties: een waterdichte unit die wordt verbonden met
het EBS systeem (met back-up batterij), of een unit die
jaren zonder stroomvoorziening autonoom kan werken.

Dankzij de RFID-technologie is het mogelijk om te identificeren
aan welke trekker uw trailer gekoppeld is. Bij overtredingen
wordt het op deze manier bijzonder eenvoudig om te
achterhalen welke nummerplaat bij de trekkende combinatie
hoort. Wanneer een trailer wordt verplaatst door een trekker
die niet geïdentificeerd kan worden, en/of wanneer uw trailer
een door u afgebakende zone (geofence) verlaat, krijgt u een
alarm.
Optioneel: meting van verschillende parameters
Via onze applicatie kan u vanop afstand ook andere
parameters monitoren, zoals de temperatuur, het openen van
deuren, … Daarbij is het mogelijk om meldingen te ontvangen
bij afwijkingen.
*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
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WE MANAGE & PROTECT YOUR FLEET - TRAILER - GOODS

WWW.GEOTRACER.BE

