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Voertuigvolgsystemen
Volgsystemen container en diefstalgevoelige voorwerpen en apparatuur
Temperatuurbewaking en veiligheidssystemen
Volgsystemen Personeelsmanagement
Oplossingen op maat voor bedrijven

VOLGEN BEWAKEN BEHEREN

Navy Track, Navy Task, Navy Temp, mobiele systemen van ons biedt u volledig inzicht en gemak in
het volgen, controleren en beheer van uw voertuigen en uw buitendienstmedewerkers op afstand.
Het is niet alleen te gebruiken om een route te bepalen maar vooral ook te gebruiken voor het
opsporen en traceren van uw voertuigen en verhogen van de productiviteit van uw medewerkers
en zeker ook voor de beveiliging van uw voertuig. Uw buitendienstmedewerkers kunnen eenvoudig
digitaal een rapportage aanleveren over hun arbeids-historie. Dit zorgt voor meer gemak in minder
tijd, aantoonbare kostenbesparing, verhoging van de productiviteit van uw medewerkers en het
meer verantwoord omgaan van de buitendienstmedewerkers met hun werk.
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OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR BEDRIJVEN

Online aansturen van Taxibedrijven
Bestuurder identificatie
Speciaal bundel huurbedrijven
Speciaal bundel Transportbedrijven
Oplossingen M2M en IOT
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GPS TRACKING

NAVY TRACK

VOERTUIGVOLGSYSTEMEN
Met Navy Track voertuigvolgsystemen bent u verzekerd van voordelen op verschillende gebieden.
Met een eenvoudige handeling ziet u in een oogopslag de status en locatie van uw voertuigen en
buitendienstmedewerkers. U beschikt over een exacte kilometerregistratie, adressenoverzicht en
urenregistratie. Leidt tot meer verantwoord omgaan met de werktijden, bezoektijden en de reistijden
van uw buitendienstmedewerkers, bijvoorbeeld door automatische registratie van de uren, werktijden,
bezochte locaties en de routehistorie. U hoeft geen zorgen meer te maken over de fiscale verantwoording.
Met het kilometerregistratiesysteem van Navy Track voorkomt u problemen met de belastingdienst
en u bespaart meer tijd en geld. Bestuurderidentificatie bepaalt de voertuiggebruiker dus de
identificatie van de bestuurder, het is een systeem van beveiliging van uw voertuig door startblokkering
en geeft u een onderscheiding of het voertuig wordt gebruikt voor privé of zakelijke doeleinden.

ROUTE REGISTRATIE

KILOMETERREGISTRATIE

Automatische registratie van uw

Real-time registratie van

Routehistorie

kilometers volgens de normen van
de Belastingdienst

VLOOT BEHEER

UITGEBREIDE RAPPORTAGES

Realtime status van uw vloot

Bijv. fiscale rittenregistratie, werken reistijden, locatie historie

AFBAKENDE ZONES

ALARM FUNCTIE

Alarmering bij betreden en

(per e-mail of sms gebruik in het

verlaten van afbakende zones

weekend of na buitenwerkuren)

GEOFENCING

BESTUURDERIDENTIFICATIE

Gebruik in het weekend of buiten

Bepaling voertuiggebruiker

werkuren

Onderscheid privé of zakelijk
gebruik

GPS TRACKING

NAVY TRACK
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UITGEBREIDE DIENSTVERLENING/FUNCTIES
Navy Track voertuigvolgsystemen biedt u de mogelijkheid om uw systeem uit te breiden
met volgende functies door aanschaf van extra modules en sensoren. Ons technische
hulpmedewerkers staan u graag hierbij van dienst.

OBD CAN-BUS

Bestuurder

Tachograaf analyse en

Temperatuur

Gegevensopgave

identificatie

Brandstof bewaking

bewaking

Startblokkering

VOLGSYSTEMEN CONTAINER EN DIEFSTALGEVOELIGE APPARATUUR
Dit is het volgsysteem voor het volgen, bewaken en vinden van mobiele objecten zonder
eigen stroomvoorziening zoals containers of bouwmachines/materialen en diefstalgevoelige
voorwerpen/apparatuur. Neemt u voor de mogelijkheden contact op met ons technische
adviseurs.

Direct
gebruik
Magnetische
Montage
Systeem

Duurzame
levensduur

Sectorale
toepassing

Container en
diefstalgevoelige
voorwerpen
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VOLG SYSTEMEN PERSONEELSMANAGEMENT
Navy Task is de juiste oplossing voor online
contact met uw buitendienstmedewerkers.
Agendabeheer, ontvangst alarmmeldingen
bij overtredingen per sms of per mail bij
gebruik in weekend of na werktijd, eenvoudig
overzicht

van

real-time

urenregistraties

werktijden, bezochte locaties, reistijden en
routehistorie van uw buitendienst.

Online volgen van

Agendabeheer en opdracht

Alarmmeldingen per sms,

buitendienst

toekenning

app of mail

Communicatie gesloten

Digitaal toekenning van

Automatisch opslaan van

circuit

opdrachtformulier en

adressen en opdrachten

ondertekening

Digitale Handtekening rapportagesysteem
Digitale handtekening rapportagesysteem is het digitaal
bijhouden van uitgevoerde opdrachten van buitendienst,
overzicht van ongevallen en digitale handtekening van
klanten bij orderopdrachten.

GPS TRACKING

NAVY TRACK
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VOLG SYSTEMEN PERSONEELSMANAGEMENT

Automatische
adresregistratie

werkurenregistratie
personeel

Historie rapportages

Personeelsgedrag

CMR opname en

SOS voor

analyse

vertaalfuncties

spoedgevallen

WIE KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN HET SYSTEEM

ZORGINSTELLINGEN

KOERIERSDIENSTEN EN

TAXIBEDRIJVEN

MAKELAARS

GEZINNEN

VRACHTBEDRIJVEN

LOGISTIEKBEDRIJVEN

AANNEMERS/

SERVICE BEDRIJVEN

BOUWBEDRIJVEN
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TEMPERATUURBEWAKING EN VEILIGHEID

Met Navy Temp heeft u te allen tijde inzicht in de temperatuur van uw koel- en/of vriestransport
en vriesapparatuur. Het is een systeem die u ook kunt toepassen bij temperatuurbewaking van
mobiele vriestransport. Door uitbreiding van modules/sensoren van temperatuurbewaking wordt de
temperatuur tijdens transport geregistreert in de vorm van een rapportage. Met deze gegevens kunt
u eenvoudig desgewenst rapportages uitdraaien van vereiste temperatuurzones. De sensoren in de
laadruimte zorgen continu voor de meting van de temperatuur. U heeft direct in een oogopslag inzicht
of de temperatuur stijgt of daalt. Zo voorkomt u dat de producten niet onder verkeerde condities
worden geleverd en behoudt u uw klanttevredenheid. Naar wens kunt u per e-mail of sms meldingen
instellen bij plotselinge stijgingen en dalingen.

Plaatsing draadlose sensoren voor bewaking
van vocht en teperatuur in de laadruimten van

Instellen alarmmeldingen buiten normale
temperatuurzones

Overzicht gegevens getalswaarde en
grafiekwaarde over de temperaturen tijdens

TE GEBRUIKEN BIJ

Vaste en Mobiele

Apotheken en

Container /

Op wens Privé

Boeren en

koel- en/of

Laboratoriums

deuren en of

doeleinden

broeikassen

vriestransport

poorten onder

en apparatuur

bewaking

DE OPLOSSING MET UITBREIDING VAN
EXTRA MODULES EN SENSOREN
GPS TRACKING

NAVY TRACK
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Takip Kontrol Yönetim

Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen

www.navytrack.com

Sistemleri

Netherlands +31161231140

info@navytrack.com

