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EENVOUDIG & EFFICIËNT 

       Snelle installatie en eenvoudig in gebruik

 Een zeer performante GPS antenne:  

  SIRF IV of V met reflectie, A-GPS

 via een gratis mobiele app kan je met  

  1 druk op de knop de locatie zien

  

OPLOSSING
IN DE KIJKER

Je oldtimer 
beveiligen tegen 

diefstal

HALLO

Als ze je oldtimer echt willen, dan is  

de kans groot dat het een dief lukt om  

hem te ontvreemden. Bovendien gebruiken  

dieven steeds meer moderne technolgie om  

de huidige GPS systemen uit te schakelen.  

 

Met een combinatie van GPS, GSM  

en IoT technologie is All-Connects  

hen een stap voor. Een doeltreffende  

na-diefstaloplossing zorgt ervoor dat  

je klassieker beveiligd, getrackt en snel  

recupeerd kan worden bij diefstal.
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TRACKED ALARMFUNCTIE MET START | STOP KNOP

Na-diefstalalarm

Je dierbare oldtimer wordt uitgerust met een compact  

toestel, dat eenvoudig uit het zicht gemonteerd wordt.  Bij een  

diefstalpoging wordt een instant pop-up bericht, sms en/

of email gestuurd naar je smart phone, tablet en/of pc.  

Je kan dan onmiddellijk actie ondernemen; ofwel via een  

bewakingscentrale waarbij je bent aangesloten, ofwel kan 

je de politie inlichten. Zij kunnen het track & tracesysteem  

gebruiken om het gestolen voertuig te lokaliseren.

Het trace and track-systeem registreert de locatiegegevens, 

waarna je die data kan bekijken in een onlineapplicatie.  

Het systeem houdt zelfs de ‘gps-broodkruimels’ bij. Dat maakt 

het mogelijk om de route te volgen die de dieven hebben  

afgelegd, en blijft ook indoor traceerbaar in gebouwen,  

containers of loodsen.

Startonderbreker

De toegevoegde waarde van een startonderbreker is  

duidelijk: het herstarten van de wagen wordt hiermee  

verhinderd. Zodra de motor wordt afgezet, immobiliseert 

het systeem het voertuig om zo te vermijden dat de dief er  

opnieuw mee kan wegrijden.



LIVE TRACKING 

 Je familie en vrienden op het thuisfront kunnen  

 je LIVE volgen terwijl je aan het rondtouren bent

 Bereikbaarheid | tracking verzekerd in de meest   

  afgelegen gebieden

 

BETROUWBAAR & VEILIG 

 Weten wat er gebeurt op het exacte moment 

 dat het gebeurt 

 De wetenschap dat je kostbare bezit  

  goed beveiligd is, geeft groter veiligheidsgevoel

MAP YOUR TRACKS
 

Event Tracking

Ben je in de Vlaamse Ardennen aan het rondtouren 

en wil je graag dat de thuisblijvers je mee volgen?  

Organiseer je een oldtimerrally en wil je de toeschouwers 

LIVE hun favoriete stuurcombinatie laten volgen? Dat kan 

met deze ‘event tracking’ oplossing. De tracker geeft de  

exacte locatie en snelheid door aan het overkoepelende  

systeem. Deze informatie kan in realtime geraadpleegd 

worden via de laptop, tablet of een mobiele app. 

De voordelen 

• Toeschouwers kunnen de locatie en progressie van 

deelnemende wagens LIVE volgen

• Crews kunnen de logistiek op de check points plannen

• De veiligheid van deelnemers kan gemakkelijk worden 

gecontroleerd

VOORDEEL 01

toestel beschikt over  

een grote interne batterij

VOORDEEL 02

eigen beveiligd LIVE platform 

met mobiele applicatie

VOORDEEL 03

stof- en waterdicht (IP66) 

trilbestendig 

VOORDEEL 04 

mogelijk polisvoordeel  

bij afsluiten autoverzekering 

GROTE INTERNE BATTERIJ
 

Lange levensduur batterij

Het anti-diefstaltoestel werkt dankzij een 

grote interne batterij; volledig onafhankelijk 

van het voertuig. De batterij is zo ingesteld 

dat ze wordt opgeladen als het voertuig rijdt, 

en het toestel heeft deze externe voeding 

niet nodig om te werken.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je oldtimer lange 

tijd stilstaat: het toestel is tot 12 maanden operationeel.  

Het alarm blijft dus continu geactiveerd, en de beveiliging is  

gegarandeerd. 

Speciaal voor oldtimers: een 6-12 Volt omvormer

Het kan zijn dat bij een voertuigen met bouwjaar voor 1965 

een accu van 6 Volt aanwezig is. Geen probleem; we kunnen 

een omvormer naar 12 Volt voorzien. 



CONNECT MET ONS

LATEN WE OVER JOU PRATEN 

Wil je weten hoe onze oplossingen met jouw bedrijfssystemen 

geïntegreerd kunnen worden? Heb je al een concreet project  

in gedachten waarvoor je een gedetailleerde offerte wil  

ontvangen? Weet je niet waar je moet starten en heb je nood 

aan een goede brainstorm samen met ons?  

Connect dan met ons. 

We luisteren graag naar jouw verhaal: Wat zijn jouw specifieke 

noden en doelen? Waar loop je vandaag tegenaan? Waarmee 

worstelen je werknemers? Contacteer ons en we maken met 

plezier tijd voor een uitgebreid gesprek of een snelle offerte. 

 

TROEF 01  |  DE JUISTE SPECIALIST VOOR DE JUISTE JOB 

Met +15 jaar ervaring weten we waarover we spreken.  

We houden je op de hoogte van de nieuwste innovatieve  

technologieën die je zullen helpen verder te groeien.  

We anticiperen wat nodig is voor jouw bedrijf om  

concurrentieel een sterke positie te behouden.

TROEF 02  |  EEN COMPACT TEAM VAN PROFESSIONALS

We zijn met een relatief klein team met enorm veel kennis  

en expertise. Dit maakt het mogelijk om moeilijkere  

totaalprojecten en technisch innovatieve oplossingen uit  

te werken voor onze klanten. We werken hiervoor nauw  

samen met onze ervaren leveranciers. 

 

TROEF 03  |  MADE IN BELGIUM

Als familiebedrijf met sterke roots in Vlaanderen kiezen we  

bewust om de software in België te ontwikkelen, afgestemd  

op de Belgisch wetgeving per sector. We geloven in een  

transparante samenwerking en delen  

onze vakkennis ter voordeel van alle partners.

All-Connects nv  
Satenrozen 3 | 2550 Kontich 

PRAAT MET ONS 
03 289 55 35

MAIL ONS 
HELP@all-connects.com

INFORMEER JE VERDER 
www.all-connects.com
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