De EasyTrak laat u toe om op een professionele manier
het beheer van uw wagenpark te verzekeren door:
Het opmaken van rapporten ( talrijke reporting functies ) .
Het bewijs te leveren van de gebruiksverhouding particulier/
professioneel in het kader van de aftrekbaarheid van de BTW
(met de optionele Wi 9.0 badge) of met het oog op de vrijstelling
van de CO2 taks.
De herfacturering van de verplaatsingskosten.
De lokalisatie van uw voertuigen met de bedoeling om de
activiteit van uw mobiel personeel te volgen : verkopers,
bezorgers, technici, monteurs, enz.
De optimalisering van de verplaatsingen van uw mobiele teams,
die het mogelijk maakt om tijd te winnen, om sneller uw klanten
te bedienen, om brandstof te besparen en de ecologische
voetafdruk van uw onderneming te beperken.

Z’n voertuig overal en
in alle omstandigheden lokaliseren

ONGEVALLENRAPPORT
VOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Het ongevalsrapport dat
de gegevens (accelereren,
remmen, impact, ...) herneemt,
met indeling van de
lichamelijke schade in functie
van de AIS-normen,
is beschikbaar op aanvraag.
Deze gegevens kunnen u
helpen uw rechten, in geval van
betwisting door de tegenpartij,
te bewijzen.

FUNCTIES VAN KENNISGEVING IN REALTIME
(SMS OF E-MAIL)
EasyTrak biedt 4 kennisgeving functies:
Geofencing: maakt het mogelijk om geografische zones te creëren
zodat u kunt weten of een voertuig een vooraf bepaalde zone in- of
uitrijdt. Dit is heel nuttig voor voertuigen die vele maanden stilstaan
tijdens de winter of om machines op werven te beschermen
bijvoorbeeld.

EASYTRAK

FUNCTIES

Lokalisatie via erkende Incert alarmcentrale
(ministerieel erkenningsnummer 16.1027.01)

Ja
Security Monitoring Centre (SMC)

Geolokalisatie technologie van :
GPS + GLONASS

Ja

Sabotage alarm /ontkoppeling van de batterij

Ja, per SMS

Takelalarm

Ja, per SMS

Historiek van de verplaatsingen

Ja

Hulpbatterij

Ja

Signaal van zwakke hulpbatterij

Ja

Maandelijkse controle van onregelmatigheden

Ja

Anti-start functie

In optie via module Wi 3.0
(besteld via de smartphone)

Opsporing crash

Ja

Ongevalsrapportering

Ja op aanvraag

3-assige versnellingsmeter

Ja

Gebruiksspanning

12V et 24V

Verbruik

2mA in waakmodus

Beschermingsgraad (water en stof)

IP67

Garantie

3 jaar

Automotive certificering

AVSQ84 95/54/CE

Tarief abonnement (jaarlijks)

121€ BTW inbegrepen (21%)

Alarmsignaal bij het overschrijden van de toegelaten snelheid, om
gewaarschuwd te worden bij een gebruik dat niet beantwoordt
aan de veiligheidsnormen.
POI signaal (Point of Interest) informeert wanneer het voertuig in de buurt
van een vooraf bepaald punt voorbij rijdt of er dicht bij stopt.
Alarmsignaal bij niet toegelaten stilstand, informeert wanneer het voertuig
bijvoorbeeld stopt tussen 2 leveringspunten, om diefstal te voorkomen.
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TRACK & TRACE

De engelbewaarder van uw voertuig.

Innovative Technology for your Vehicle
Paleizenstraat, 44 bus 52, B-1030 Brussel

Officieel importateur: Mobile Systems Europe bvba
Tel : +32 (0)2 223 08 63
Fax : +32 (0)2 223 08 65

www.mseurope.be

info@mseurope.be

Bescherming tegen diefstal

Car Finder

Traject visualisatie

Vlootbeheer

Geofencing

Ongevalsrapportering

GPS EASYTRAK TRACEERDERS
Doeltreffende functies
BESCHERMING
TEGEN DIEFSTAL
In 2013, werden 17.325
voertuigen gestolen, zij het
47 diefstallen per dag, alle
soorten voertuigen samen.
Bron: Federale Politie
De GPS EasyTrak traceerders
van Meta System bieden u
de mogelijkheid uw gestolen
voertuig 24u/24 te lokaliseren.
In geval van takelen of van
sabotage, wordt u onmiddellijk
gewaarschuwd en een
telebewaking centrale is
24u/24 beschikbaar om uw
voertuig te lokaliseren.
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In geval van
diefstal volstaat een
simpel telefoontje
naar de erkende
alarmcentrale.
Zij zal de politie-antenne
contacteren om uw
voertuig terug te
vinden.
Dit alles met
een strikt respect
voor de Belgische
wetgeving.

CAR FINDER FUNCTIE:
DANKZIJ DEZE FUNCTIE
KUNT U UW VOERTUIG
MAKKELIJK TERUGVINDEN
Het gebeurt soms dat men zich
niet meer precies herinnert op
welke plaats men het voertuig
geparkeerd heeft.
Consulteer de “MetaTrak“
toepassing op uw Smartphone
(iOS, Android of Windows
Phone) en u zult uw voertuig
gemakkelijk terugvinden.

Waarom een GPS EasyTrak traceerder kiezen?
EEN BETROUWBARE
SPITSTECHNOLOGIE

VISUALISERING VAN DE
AFGELEGDE TRAJECTEN

Het MetaTrak service platform beheert de EasyTrak
GPS traceerders in realtime:

U wilt het traject kennen dat
op een bepaald moment werd
afgelegd?
Kinderspel!
U kunt het afgelegde traject
visualiseren op basis van de
historiek van de posities op
uw computerscherm of op uw
tablet/Smartphone.

TOEGANG TOT DE TOEPASSINGEN VIA DE WEBSITE,
DE TABLETS EN DE SMARTPHONES

De EasyTrak GPS traceerders
zijn ontworpen en vervaardigd
door Meta System, sinds
meer dan 40 jaar de Europese
marktleider van elektronische
beveiligingssystemen voor
voertuigen.

Op uw tablet of Smartphone
via de mobiele gratis
« MetaTrak » toepassing
beschikbaar op Apple Store
( iOS ), Google Play ( Androïd )
of Store ( Windows phone ).
Op uw computer via de MetaTrak website op het volgende adres:
https://metatrak.it

Ze voldoen aan de nieuwste
automobiel-normen en voldoen
aan de Europese Richtlijn
95/54/CE, ze zijn erop gemaakt
geen storingen te veroorzaken
op het voertuig waarop ze
geïnstalleerd worden.
Het energieverbruik is zeer laag,
zodat de batterij van het voertuig
niet ontladen wordt bij stilstand
van het voertuig.
De traceerders omvatten een
geïntegreerde hulp batterij.
De geolokalisering wordt
uitgevoerd door een dubbele
satellietontvanger
(GPS + GLONASS).

Het MetaTrak platform stuurt kennisgevingen die beantwoorden aan
de verschillende manieren die de klant wenst: SMS en e-mail.
De veiligheid van de toepassing wordt verzekerd
langs een toegang via een beveiligd of
mobiel web platform.
De persoonlijke toegangscodes
worden per SMS naar
de eigenaar van het
voertuig gestuurd.

IN OPTIE

EasyTrak
Zeer eenvoudig te installeren
sterk verkleinde traceerder
met een gepatenteerd concept
van montage op de batterij van
het voertuig. Hij is waterdicht
volgens de norm IP67 en kan
functioneren op 12 en 24V.
Hij biedt een optionele antidiefstal functie via een zeer
discrete draadloze Wi 3.0.

Jaarlijks EasyTrak Start Europe abonnement
Omvat alle functies van de standaard geolokalisering.
Positie van het voertuig wordt in realtime bijgewerkt.
Service van lokalisering tegen diefstal door een erkende
alarmcentrale (ministeriële goedkeuring 16.1027.01): Security
Monitoring Center. Het abonnement biedt de mogelijkheid
om handmatig aanvragen door te sturen via Smartphone
(bijv. Maintenance Modus) of kennisgevingen te ontvangen
(bijv. Uitrijden van de zone toegelaten).

Anti-diefstal relais Wi 3.0

Anti-diefstal relais Wi 3.0 met
Wireless technologie.
Maakt het mogelijk de
anti-diefstalfunctie van op
afstand te bedienen (met behulp
van zijn Smartphone). Versterkt de
beveiliging van uw voertuig.
Dit systeem kan zich nooit
inschakelen tijdens het rijden van
het voertuig en dit om alle risico’s
op ongevallen te vermijden.

Identificatiebadge voor
professionele verplaatsingen
Wi 9.0

Deze badge laat u toe aan het systeem te signaleren over welk soort
van verplaatsing het gaat.
Wanneer de bestuurder op de
knop drukt, wordt het traject geregistreerd als een professionele
verplaatsing en het systeem kan
een gebruiksrapport genereren
waarin de verplaatsingen gedetailleerd worden in relatie tot het
totaal aantal afgelegde kilometers.
Deze functie is vooral nuttig in het
kader van de btw-aftrekbaarheid
van bedrijfsvoertuigen.

