GeoChaser Eco
Dit GPS Track en Trace systeem is dé oplossing voor een sluitende
kilometerregistratie volgens de eisen van de Belastingdienst
Veel tijd en moeite besparen voor het bijhouden van uw kilometerregistratie? En deze
helemaal volgens de eisen die de Belastingdienst hier aan stelt? Met andere woorden, een
volledig sluitende kilometerregistratie? Met de GeoChaser Eco heeft u het allemaal! En
dankzij de GeoMotion functie is dit GPS Track en Trace systeem ook zeer geschikt voor
rittenregistratie.

Daarom kiest u voor een GeoChaser Eco






Dé oplossing voor een sluitende kilometerregistratie volgens de eisen van de
Belastingdienst
Geschikt voor rittenregistratie dankzij de GeoMotion functie
Ideaal om uw mobiele eigendommen te bewaken: u krijgt een melding als uw
eigendom zich buiten een door u bepaalde zone bevindt (GeoFence)
Diefstal alarm: geeft u een waarschuwing als uw voertuig wordt verplaatst zonder dat
het contact is ingeschakeld
Geen software installatie nodig, (webbased)

De GeoChaser Eco is met name geschikt voor:
- Kilometerregistratie voor de Belastingdienst
- Het beheer van uw wagenpark. Wilt u meerdere voertuigen bewaken of wilt u weten waar
uw werknemers zijn? U kunt gratis de fleetmanagement module aanzetten waardoor u direct
inzicht heeft in de inzetbaarheid van uw werknemers. U ziet alles in uw online account in één
oogopslag.

Dé oplossing voor een sluitende kilometerregistratie
Met de GeoChaser Eco heeft u nooit meer zorgen over een sluitende kilometerregistratie en
rapportage voor de Belastingdienst. Het GPS volgsysteem werkt ruim binnen de norm die de
Belastingdienst hieraan stelt. U kunt kiezen uit een basis kilometerregistratie of een
gedetailleerde kilometerregistratie. Zo kunt u zelf bepalen of u maximaal inzicht en aansturing
wilt als werkgever, of minimale kosten en een helder overzicht.

Wat wordt allemaal weergegeven in uw kilometerregistratie?

- Het merk van de auto
- Het type van de auto
- Het kenteken van de auto
- De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt.
- Datum van de rit
- De begin- en eindstand van de kilometerteller
- Adresgegevens van locatie van vertrek en aankomst
- De route die u hebt gereden (incl. omleiding en omrijden voor privé doeleinden)
- De aard van de rit: privé of zakelijk

GPS volgsysteem uitgerust met een diefstal alarm
U krijgt een waarschuwing als uw voertuig wordt verplaatst zonder dat het contact is
ingeschakeld. Wordt uw voertuig weggesleept of op een trailer verplaatst, dan weet u het
direct. Het is ook mogelijk een akoestisch alarm te geven zodra uw voertuig op deze manier
wordt verplaatst. Dit doet u door de Alarm Output aan te sluiten op de claxon.

Zelf instellen waar uw eigendommen zich mogen bevinden: Geofence
U kunt zelf instellen in uw online account binnen welke zone uw eigendommen zich mogen
bevinden. Zodra uw eigendom zich buiten een door u bepaalde zone bevindt, ontvangt per
sms of per mail een alarmmelding. U kunt dan in uw online account zien waar uw
eigendommen zich bevinden.
De GeoChaser Chase Eco is met name geschikt voor de toepassingen:

- Live volgen van uw eigendom
- Monitoren van functies
- Kilometerregistratie
- Rittenregistratie
- Wagenparkbeheer
Productspecificaties GeoChaser Eco

- Universeel spanningsbereik 8-32V, Backup Batterij 1300 mAh
- GPS : U-blox chipset
- GSM : Quadband GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
- 3-axis bewegingssensor
- Waterdicht IP 67
- Afmetingen 85 x 61 x 25 mm
In / Uitgangen:
- 1x Digitale ingang
- 1x Analoge ingang 0,3 – 28 V
- 1x Digitale uitgang max 750 mA- 1x Digitale relais uitgang max 5 A @ 12V DC

Standaard in alle GeoChasers Eco


















Aan te sluiten op objecten met een 12 of 24 volt stroomvoorziening.
Zonder abonnement, u betaalt wat u verbruikt.
Voordeelbundel : 1000 credits ( 1 credit = 1 locatie update )
Een online account waar u zeer eenvoudig de locatie van al uw objecten kunt zien.
Kilometer administratie, volgens de eisen van de belastingdienst
Timetrace: met behulp van een timer stelt u zelf in hoe vaak u een melding krijgt waar
uw object zich op dat moment bevindt.
Ritadministratie, deze gegevens zijn eenvoudig te importeren in Excel. de rithistorie
wordt 7 Jaar voor u bewaard
Virtueel Hekwerk (Geofence)
Ecobuffer, 15 posities in 1 credit
Werktijden filter, u schakelt het alarm alleen binnen of buiten werktijden in.
Back-up batterij die in geval van sabotage uw volgsysteem nog 7 dagen van stroom
kan voorzien.
Natuurlijk ontvangt u een alarm als de stroomvoorziening wordt onderbroken.
Wordt uw voertuig verplaatst zonder dat het contact is ingeschakeld dan ontvangt u
ook hiervan een melding.
Routeplanning. Heeft u meerdere objecten en hebben deze bijvoorbeeld onderhoud
nodig dan is onze planningtool handig; de route naar een object wordt eenvoudig
berekend.
Uitgebreide aansluitmogelijkheden
Alle instellingen zijn via de website aan te passen naar uw eigen wensen.

