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BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR BOTEN,
MOTOREN & MATERIAAL

Situatie

afgesproken een proefproject uit te werken met tracking-devices

Daar er het afgelopen jaar talloze buitenboord motoren
ontvreemd werden bij watersportclubs, ging de overkoepelende
federatie Wind en Watersport Vlaanderen op zoek naar een
beveiligingssysteem voor hun boten, materiaal en motoren.
Na marktonderzoek kwam men terecht bij GEOTRACER,
een provider van kwalitatieve all-round IT-oplossingen voor
track & trace, fleet management, gps-technologie en antidiefstalsystemen.

die aan boord van jachten zouden worden aangebracht en om
de halve minuut een positie zouden doorzenden wanneer de
units zich verplaatsten.
Benefits
Tijdens de besprekingen tussen Wind en Watersport Vlaanderen
en Geotracer kwam naast diefstalpreventie ook de aspecten
veiligheid en communicatie aan bod. Organisatoren willen graag
de deelnemers kunnen lokaliseren, zeker wanneer men spreekt
over wedstrijden die op zee gevaren worden. Ook ouders of

Oplossing

thuisblijvers willen graag volgen waar hun kinderen of vrienden
Hun apparaten laten u toe

zich bevinden tijdens deze evenementen.

een wagen, een boot , een

Naderhand bleek dit een zeer geslaagd initiatief, waarbij het

hele vloot of om het even

voor de organisatoren makkelijk was om deelnemers die de

welk voorwerp wereldwijd

aankomstlijn naderden te identificeren en achterblijvers op

te volgen en stuurt u

zee op te volgen. Zo geslaagd zelf dat er besloten werd om

meerdere

GeoTracer hoofdsponsor te maken van Wind en Watersport
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Ontdek al onze oplossingen:

op zee inrichten als bij de firma GEOTRACER, werd onderling
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verplaatsen.

