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TRACK & TRACE
Precies wat je nodig hebt

FLEET MANAGEMENT CHECKIN@WORK
SENSORS ANTI-DIEFSTAL TRACK&TRACE
RAPPORTAGE IoT REALTIME MONITOR
AGR-GPS ECO-DRIVE RFID TT1-TT4

HALLO
GPS-tracking is een veelbesproken onderwerp

TRACK & TRACE

bij bedrijven die afhankelijk zijn van betrouwbare
chauffeurs & voertuigen. Logisch ook als je bedenkt hoeveel uitdagingen managers zonder
een tracking systeem voor auto’s ondervinden.
Zo wordt bijvoorbeeld het werk van logistieke
verantwoordelijken bemoeilijkt door het gebrek
aan een duidelijk, accuraat overzicht van de
locatie van de verschillende voertuigen die
onderweg zijn.
De

commerciële

binnendienst

heeft

vaak

geen zicht op waar de buitendienst zich

Dankzij Track & Trace weet je in 1 oogopslag waar je
voertuigen, materieel, materialen en medewerkers zich
bevinden. Je kan alle activiteiten op 1 platform opvolgen
en zo snel en correct een interventie inplannen. Je kan
voertuigen filteren op basis van kwaliteiten of uitrusting,
status rijden|standby|gestopt, dichtsbijzijnde interventiemogelijkheid, ...

bevindt en weet niet wanneer ze te bereiken zijn.
Of ze missen belangrijke info over het tijdstip
waarop de medewerkers op hun joblocatie zijn

WAAROM EEN TRACK & TRACE GEBRUIKEN?

1

dankzij een live monitoring met een nauwkeurige realtime locatiebepaling kan je direct actie te ondernemen

2

begeleiding van chauffeurs doorheen het verkeer
vanop afstand leidt tot hogere productiviteit

3

automatische alerts zorgen voor een efficiënte
planning en werken kostenbesparend (vb. onderhoud,
keuring, snelheidsovertredingen, geofence, ...)

aangekomen en gestart zijn met werk, of hoe
ze met hun bedrijfswagen omgaan, kan slechts
op een later tijdstip achterhaald worden.
Een Track & Trace systeem van All-Connects
biedt een all-in-one oplossing die je in staat
stelt zo efficïent en correct mogelijk in realtime
je fleet en medewerkers op te volgen.

TIJDREGISTRATIE

RAPPORTAGE

ALARMS & ALERTS

Via een badge kan een werknemer perfect de tijd
doorgeven wanneer gewerkt wordt en wanneer een
pauze genomen wordt. Ideaal dus voor een correcte urenregistratie van personeel, een gedetailleerde nacalculatie,
een foutloze facturatie naar klanten en een juiste loonberekening voor de werknemers.

Meten is weten. Naast de realtime plaatsbepaling biedt
de software verschillende mogelijkheden om alles
zo duidelijk mogelijk te rapporteren. Je kan alle data
visualiseren op een kaart, in diagrammen of in een
tabel. Je kan op de kaarten een adres of nuttige plaatsen instellen, zodat je fleet onmiddellijk gerangschikt kan
worde op basis van afstand tot deze ‘point of interest’.

Verschillende alarmen kunnen ingesteld worden. Het
kan bijvoorbeeld gaan om het ongeoorloofd starten van
een voertuig of het overschrijden van een op voorhand
ingesteld snelheid. Op het moment van de ongewenste
actie word je automatisch verwittigd via sms en/of email.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN TIJDREGISTRATIE?

WELKE FUNCTIONALITEITEN ZIJN ER?

WELKE ALARMEN ZIJN MOGELIJK?

1

automatische beveiligde upload, controle en transfer
van sensitieve data naar je ERP via API web service

2 het is niet meer nodig je chauffeur te bellen: je volgt op
je scherm of app waar het voertuig zich bevindt

3 je kan de verschillende routes optimaliseren na analyse
van de rittenhistoriek

LIVE.connects

1 duidelijk en uitgebreid overzicht van je fleet
automatische rapporten via mail

2 een vereenvoudigde facturatie
3 transparante vergelijking van prestaties personeel
4 gemakkelijke export naar Excel, PDF of CSV

LIVE.connects

depot

ongeoorloofde start
bewegingdetectie
batterij wordt afgekoppeldd
temperatuur is te hoog/te laag
agressie of diefstal
snelheidsovertreding
deur is open of dicht
geofencing (vooraf ingestelde zone)

CONNECT MET ONS
LATEN WE OVER JOU PRATEN
PRAAT MET ONS
03 289 55 35

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.

1 MAIL ONS
HELP@all-connects.com

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.

INFORMEER JE VERDER
www.all-connects.com

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.
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