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All-Connects

CHECK.connects
HARDWARE

Een eenmalige kost van € 575,- *

ABONNEMENT

In de hardwarekost is drie jaar abonnement inbegrepen. Vanaf het
vierde jaar betaal je jaarlijks € 99,- *

PRIVATE TRACKER

BATTERIJEN

De speciale lithium batterijen gaan tot 3 jaar mee (mits twee
positiebepalingen per dag). Een vervangpack kan je bij ons snel
bestellen aan € 39,- *

precies wat je nodig hebt

* alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

CONNECT MET ONS | LATEN WE OVER JOU PRATEN
All-Connects biedt - naast de CHECK.connects private tracker
voor particulieren - ook oplossingen voor ondernemingen om
je mobiele medewerkers, voertuigen en materialen te beheren
en op te volgen in 1 applicatie. Wil je weten hoe jouw bedrijfssystemen geïntegreerd kunnen worden? 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.

Wil je meer weten?
Contacteer David De Wilde:
+32 476 081 081 | david.dw@all-connects.be

Satenrozen 3 | 2550 Kontich | +32 3 289 55 35
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welcome to our world

CHECK.connects
your private tracker
GPS
Niet elk type vervoersmiddel is altijd even
makkelijk te voorzien van een extra systeem
zoals bijvoorbeeld diefstalbeveiliging of track &
trace. De redenen waarom zo’n installatie moeilijker is, zijn uiteenlopend. Op moto’s en quads
zijn er nu eenmaal weinig plekjes waar je onopvallend een systeem kan wegwerken. Bij oldtimers
vergt een modern systeem te veel van de batterij,
waardoor de levensduur van die batterij enorm
verkort wordt. Check hier hoe onze private tracker
de oplossing kan zijn voor jouw voertuig.

Private network

SigFox

check

CHECK.START

LoRa

FOODTRUCK
Je rijdt met je foodtruck van het ene naar het
andere event, of je maakt misschien wel gebruik van
extra transport omdat het ‘oude beestje’ niet meer zo
ver kan rijden? Dankzij de unit die rechtstreeks op je
foodtruck geplaatst wordt, kan je het transport volgen
en weet je exact wanneer je foodtruck op de bestemming aankomt. Ook op de eventlocatie is je foodtruck
dankzij de private tracker goed beveiligd.

Beacon

QUAD | MOTO

AANHANGWAGENS

OLDTIMER

BOTEN

Kleinere voertuigen zoals quads en moto’s zijn
een makkelijk doelwit voor dieven gezien hun
toegankelijkheid. Je wil er dan ook zeker van zijn dat
de unit die je voertuig beschermt op een onzichtbare
plek geïnstalleerd wordt. De units zijn hittebestendig tot 100°C en kunnen daardoor rechtstreeks op de
motor geïnstalleerd worden. Dankzij de interne
batterij is er geen extra bedrading nodig. Klaar voor
een avontuur? De unit heeft een ingebouwde GPS
die zelfs op afgelegen gebieden je locatie trackt.
Zo kunnen de achterblijvers je reisweg volgen.

Losstaande
aanhangwagens
worden
vaak
gestolen. Met de private tracker word je bij diefstal
op de hoogte gebracht via sms | email en kan
je snel ingrijpen. De installatie neemt slechts
enkele minuten in beslag. Je installeert de
compacte unit best op een sutiele, verborgen plek
zodat dieven niet weten dat je aanhangwagen
uitgerust is met een alarmsysteem. Dankzij de
geofence zone die in contact staat met de unit, krijg
je een alarm als je aanhangwagen (met unit) de zone
verlaat.

Als eigenaar van een oldtimer wil je graag alles doen
om je voertuig te beschermen tegen diefstal. Het is
nochtans niet altijd even evident om een modern
systeem in een ouder voertuig te plaatsen, gezien de
batterij de extra belasting niet altijd aankan. De unit
is daarom voorzien van een interne batterij en
is ook erg compact zodat ze geen afbreuk doet aan het
uitzicht van je oldtimer. Op enkele minuten is
de unit geïnstalleerd en klaar voor een actieve
bescherming. Stel een geofence zone in aan de
hand van gps. Je krijgt dan een melding als je
voertuig deze zone verlaat.

Ben je eigenaar van een boot die ergens aangemeerd
is of zich in een loods bevindt? Laat je je boot voor
de wintermaanden naar een zonnige bestemming
transporteren? Dan weet je graag of je eigendom
veilig is, of dat het transport goed is aangekomen op de
eindlocatie. Om je daarbij te helpen, is onze geofence
functie zeer nuttig. Daarbij zet je een virtueel hek
rondom een bepaalde zone. Verlaat je boot met
geïnstalleerde tracker deze zone, dan ontvang je
meteen een alarmmelding.
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