
 

 

free.track
stay connected & feel safe

PERSONAL TRACKER | GEOFENCING | SOS KNOP  
 
Vergroot de bewegingsvrijheid van ouderen, kinderen en  

hulpbehoevenden. Schenk jezelf gemoedsrust dankzij een app 

waarmee je in realtime kan zien waar ze zich bevinden.

ALL-C     
Track & trace | Asset management | Protection | IoT 

NNECTS
MAIL ONS 
HELP@all-connects.be

PRAAT MET ONS 
03 289 55 35

 

* alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, en alle kosten voor updates,  
  M2M SIM kaart, EU, app, rapporten en alerts via mail.  
  Onze systemen zijn steeds naar voorkeur personaliseerbaar  
  en het is mogelijk om zelf te bepalen welke parameters je instelt. 

Hoeveel kost een FREE.track? 

EENMALIGE KOST *

compact, gemakkelijk draagbaar
lichtgewicht 75g 
168h standby tijd
lithium batterijen 
16h actieve tijd
‘man down’ automatisch alarm bij val
SOS paniekknop alarm
waterbestendig IP65
geofence
optie: opladen via inductie | docking station (ideaal voor ouderen)

Wat kan een FREE.track? 

ABONNEMENT  | per jaar *

toegang tot online platform € 109,-

FREE.track toestel
docking station (optie) 

€ 289,-
€ 149,-



HALLO

Je vader gaat nog heel graag op pad met een elektrische scooter, maar be-

geeft zich soms te ver van huis en heeft dan niet meer genoeg stroom om 

veilig thuis te geraken? Tijdens je vakantie ben je wat ongerust als je kinderen 

er op hun eentje op uit trekken? Je oma met dementie dwaalt graag in de  

tuinen van het woonzorgcentrum, en hoewel ze vaak vergeet waar ze is en 

dan in paniek geraakt, wil je haar niet graag beperken in haar vrijheid?

Als je een van deze situaties herkent, dan is een FREE.track monitor  

wellicht een grote hulp voor jou: zo geef je jouw dierbaren de mogelijkheid 

te geven om zich zo vrij mogelijk te bewegen, terwijl je jezelf de nodige  

gemoedsrust geeft omdat je via de handige app op je smart phone in realtime 

kan zien waar ze zich bevinden.

Dankzij de GPS in het lichtgewicht toestel dat men met zich meedraagt, wordt  

de actuele locatie zeer nauwkeurig bepaald.  Via de simkaart wordt de data  

doorgestuurd naar de online account, en kan je met de app op je smart phone  

alles bekijken. 

Met geofencing kan je een geografisch gebied virtueel afbakenen en krijg je een 

alarm per sms als de persoon deze virtuele grens passeert en de zone in of uitgaat. 

Ook wordt een automatisch alarm doorgegeven bij een onverwachte val.

De persoon zelf kan in geval van nood zelf op een SOS knop drukken. Het 

toestel verstuurt dan onmiddellijk een sms naar een vooraf geprogrammeerd 

nummer zoals een alarmcentrale, een familielid, vriend, of zorgcentrum.

Wil je graag meer informatie of advies? Connect met ons en we helpen 

je graag verder: bel ons op 03 289 55 35 of stuur een mailtje naar  

HELP@all-connects.be!

persoon verlaat zone

oma
verlaten zone tuin

SOS 
knop

• direct klaar voor gebruik 
• meerdere logins mogelijk
• betrouwbare informatie
• locatiebepaling in realtime


