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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

MESTTRANSPORT



ALL-IN OPLOSSING

       24 / 7 ondersteuning en begeleiding tijdens het hoogseizoen

 AUTOMATISCHE RAPPORTEN zoals dagverslag gereden ritten 

   

OPTIMALE SERVICE

        LOKALE  contactpersonen

        HELPDESK  die snel en efficiënt actie kan nemen

GEBRUIKSVRIENDELIJK

         GPS driven monitor, verbonden met webapplicatie

         AUTOMATISCHE PROCEDURE voor opstart | laden | lossen    

 FOUTMELDING bij foutieve of onbekende data input

OPLOSSING
IN DE KIJKER



GEBRUIKSVRIENDELIJK

         GPS driven monitor, verbonden met webapplicatie

         AUTOMATISCHE PROCEDURE voor opstart | laden | lossen    

 FOUTMELDING bij foutieve of onbekende data input

TRACK & TRACE

       LIVE tracking om je voertuigen te kunnen volgen 

       MONITORING via PC, laptop, tablet & smartphone

 EASY: onnodig je chauffeur te bellen; je volgt op  

 je scherm waar het voertuig zich bevindt

 

Dankzij een All-Connects Track & Trace oplossing weet 
je in één oogopslag waar je voertuigen, machines en  
medewerkers zich bevinden. Dit stelt je in staat om snel 
en correct een interventie in te plannen.

WAT IS TRACK & TRACE?
Het AGR-GPS toestel wordt gebruikt om een  
voertuig te kunnen volgen. De opgeslagen informatie 
wordt naar een online applicatie gestuurd waar je snel 
kan checken waar je voertuig zich bevindt.
 
RETURN ON INVESTMENT
Een LIVE uitbreiding met track & trace functie kan als  
optie aan je abonnement gekoppeld worden. De  
applicatie geeft je ook direct betrouwbare informatie  
over bijvoorbeeld het aantal gereden kilometers en 
het verwittigt automatisch wanneer voertuigen op  
onderhoud of op controle moet.

HALLO

All-Connects biedt een totaaloplossing aan,  
om zo de 100% kwaliteit die je verwacht, te garanderen.

Onze nieuwe OPLOSSING VOOR REGISTRATIE  
VAN MESTTRANSPORT vereenvoudigt  

je administratie dankzij een automatische registratie  
en correcte upload van de data naar de mestbank. 

 

VOORDEEL 01

gebruiksvriendelijke app
De applicatie werd hier in België ontwikkeld.  

Een handig menu met duidelijke iconen begeleiden  
je doorheen de procedure van begin | laden | lossen | 

einde.  Het MAD nummer wordt automatisch  
gecontroleerd en geeft indien niet correct een  
foutmelding. De reeds uitgevoerde ritten kan je  

in een duidelijk overzicht raadplegen.

 

VOORDEEL 02

draadloze trailerherkenning 
De tablet wordt geleverd met een hoogkwalitatieve  

GPS/GPRS dakantenne voor een betrouwbare  
ontvangst. De identificatiesensor, type RF-ID,  

is volledig draadloos en vormt dus  
geen belemmering tijdens het rijden.

 

VOORDEEL 03

robuust 
De tablet is zeer stootbestendig,  

en is verkrijgbaar met een waterbestendige behuizing.  
De identificatiesensor wordt standaard geleverd in een 

waterbestendige behuizing van het type IP67.



CONNECT MET ONS

LATEN WE OVER JOU PRATEN 

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. 

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. 

 

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 concur-

rentieel 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.

All-Connects nv  
Satenrozen 3 | 2550 Kontich 

PRAAT MET ONS 
03 289 55 35

MAIL ONS 
HELP@all-connects.com

INFORMEER JE VERDER 
www.all-connects.com
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