Kilometeradministratie
Wilt u geautomatiseerd een kilometeradministratie bijhouden? Of het nu gaat om een lease auto voor
u zelf of voor een compleet wagenpark, uw kilometerregistratie is altijd online beschikbaar en
eenvoudig naar Excel te exporteren. Volledig volgens de eisen die de Belastingdienst aan uw
kilometerregistratie en rapportage stelt.

Daarom kiest u voor een GPS Track en Trace systeem van 12Trace







Geen tijdrovende handmatige administratie
Kilometeradministratie en rapportage die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst
Online account waarin u alle gegevens ziet van alle auto´s
Eenvoudig te exporteren naar Excel
Mogelijkheid achteraf wijzigingen aan te brengen in uw administratie
U zit niet vast aan een abonnement

Geschikt voor
- Berijders van een lease auto of een auto van de zaak
- Beheerders van een compleet wagenpark

Welke gegevens ziet u in uw kilometerregistratie?
- Merk van de auto
- Type van de auto
- Kenteken van de auto
- Periode waarin u de auto in uw bezit heeft
- Datum van de rit
- Begin- en eindstand van de kilometerteller
- Adresgegevens van locatie van vertrek en aankomst
- Route die u gereden heeft (incl. eventuele omleidingen en omrijden voor privé doeleinden)
- Aard van de rit: privé of zakelijk
- Duur van de rit
- Aankomst en vertrektijd

Uw kilometeradministratie eenvoudig exporteren
U kunt uw kilometeradministratie eenvoudig exporteren naar Excel. Op deze manier bepaalt u zelf hoe
u uw kilometeradministratie wilt aanleveren en hoe u uw administratie wilt archiveren.

Achteraf wijzigingen aanbrengen in uw administratie kan gewoon
Heeft u een fout gemaakt? Wilt u achteraf wijzigingen aanbrengen in uw administratie? Dat is geen
probleem, dat kan gewoon. U kunt ritten verwijderen, toevoegen of bewerken en gegevens
aanpassen. U kunt uw kilometeradministratie eenvoudig sluitend maken.

Gratis online account
Uw kostbaarheden volgen, bewaken en beveiligen is met 12trace eenvoudig en betrouwbaar. In twee stappen
ben u altijd op de hoogte van waar uw object zich bevindt. U kan al uw systemen onderhouden en bekijken in
één account.

Service:
12Trace heeft een interne service afdeling waar gekwalificeerde mensen u graag verder helpen.
De R&D afdeling van 12Trace heeft zowel de Hardware als de embedded software
ontwikkeld, de mensen op de IT afdeling hebben de web applicaties geschreven. Dit
betekend dat maatwerk voor u geen probleem is, zo hebben wij al speciale uitvoeringen
gemaakt voor de nautische industrie, ook een speciale uitvoering gemaakt voor de
agrarische sector.
Kwaliteit volgens een hoge norm: 12Trace heeft haar producten ‘in house’ ontwikkeld. de producten worden
onder ISO 9001 gefabriceerd.

Voordelen 12Trace






Lage communicatiekosten in alle EU landen
Geen abonnement, u betaalt alleen wat u verbruikt!
Gratis online account
Gratis 1000 Credits EU+ bij aankoop
Mogelijkheid meerdere apparaten in 1 Bedrijfsbundel

Geschikt voor Kilometer Registratie Geochaser ECO:

Alvast bedankt voor uw interesse in 12Trace. Wanneer u vragen heeft of wanneer wij iets kunnen verduidelijken
staan we u graag telefonisch of per mail te woord. Wilt u liever zelf gebeld worden laat dan even een verzoek
achter via de mail (info@12Trace.nl)
Met vriendelijke groeten
Jeroen Banus
Accountmanager
050 313 03 16

12Trace
Lijnbaanstraat 1
9711 RT Groningen

