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WiFi world
lokaliseer en volg als wat je dierbaar is

WiFi world
Wat zijn de grote troeven?
Deze tag is dé oplossing om je duurzame assets wereldwijd te
volgen, waar ze zich ook bevinden: binnen of buiten, in stedelijk
gebied, zeeterminals of luchthavens; zelfs in metalen containers
werkt deze innovatieve tracker.

Waarom deze tag gebruiken?
Je kostbare items zijn niet altijd makkelijk te voorzien van een
diefstalbeveiligingssysteem of track & trace. Dankzij het compacte
formaat (87 x 53 x 8,5mm) en een herlaadbare interne batterij
die 3 maanden standby (mits 1 positie per uur) blijft, is de
tag WiFiworld precies wat je nodig hebt.

Specificaties
De locatiebepaling gebeurt door WiFi ‘sniffing’ en triangulatie.
Het ontdekte signaal wordt via een simkaart (met 98% wereldwijde
dekking en zonder roamingkosten) doorgestuurd naar het online
platform. Super handig is het online platform en smartphone app.

Is het iets voor jou?
WiFiworld is dankzij zijn compactheid en wereldwijde dekking
geschikt voor ontelbaar veel toepassingen: koffers, backpacks,
rugzakken, flight cases met audiovisueel materiaal of instrumenten,
verzending van waardevolle documenten en pakketten, shipping
exclusieve wagens en oldtimers, waardetransport, dierenvervoer,
container shipping, ...

Real-time.
Accuraat.
Innovatief.

configureerbaar
Settings vanop afstand aanpassen:
aantal berichten/dag, activeren
van een alarm, ...

‘credit card’

geen verborgen kosten
Opteer voor een EU of worldwide
activatie. Prijzen zijn transparant en vast
per jaar. Roamingkosten zijn inbegrepen.

‘low power’ batterij

Superslank en
vederlicht (42g).
De tag kan dus
gemakkelijk weggeborgen
worden, en na ontvangst
tegen een minimale
verzendkost geretourneerd
worden naar de verzender.

De batterij gaat extra lang
mee, is snel oplaadbaar.
Check online de status.
Blijft een item lang op
1 locatie? Stel dan
een ‘STOP’ in om de
batterij te sparen.

‘end to end’ tracking ID
Dankzij de ingenieuze WiFi technologie met ‘sniffing’ en
triangulatie kunnen zowel de verzender als de bestemmeling
de exacte locatie (tot +/- 40m nauwkeurig) checken.

WiFi world

TAG WiFiworld
abonnement

€ 140,€ 108,-

de vermelde prijzen zijn inclusief btw, jaarlijks te betalen
roamingkosten zijn inbegrepen

Online visibiliteit.
Voor iedereen
die het mag zien.

scan mij

Wil je meer weten
over WiFiworld?
Contacteer ons
pocket-size
& vederlicht

lange levensduur
snel herlaadbaar

€
wereldwijd bereik:
accuraatheid
van 98%

hallo@all-connects.be
+32 3 289 55 35
www.all-connects.be

‘value for money’:
bescherm wat
je kostbaar is

WiFi world

