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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



HALLO

Van routine toestelinstallaties tot een  

geëintegreerde totaaloplossing, wij bieden je  

hét antwoord op jouw vragen om je mobiele  

medewerkers, voertuigen en materialen  

te kunnen beheren en op te volgen in  

1 applicatie. Niet meer of niet minder dan  

wat je nodig hebt om je bedrijfsprocessen  

te optimaliseren.

 

VOORDEEL 01

transparante uitleg

We helpen je het bos door de bomen te zien 

door op een transparante en open wijze samen  

de beste oplossing voor jouw bedrijf uit te werken.

 

VOORDEEL 02

snelle opstart 

We werken snel en efficiënt zodat je binnen  

beperkte tijd reeds kan opstarten op een  

gebruiksvriendelijke manier.

 

VOORDEEL 03

toonbare resultaten 

We zorgen voor een goede begeleiding en beste 

service na verkoop voor een optimale samenwerk-

ing en realtime resultaten.



IoT | TRAILER TRACKING

       LIVE tracking met realtime trailer-lokalisatie 

       REMOTE tracking met een update elke 24u 

       van de locatie van trailers en materialen.

Ondernemingen verantwoordelijk voor vervoer van 

goederen met trailers ondervinden problemen met be-

trekking tot het leveren van een efficiënte service en het 

bewaren van een overzicht van het volledige trailerpark. 

Deze uitdagingen kunnen deze bedrijven heel wat geld 

kosten en hen competitief benadelen. Veel transpor-

teurs parkeren hun trailers ergens op een onbewaakte 

plek waar dieven onopgemerkt hun slag kunnen slaan.  

Met een All-Connects trailer tracker systeem weet  

de verantwoordelijke altijd waar zijn trailers zich bevinden. 

ALL-CONNECTS GAAT VERDER…

Niet alleen de trailer kan opgevolgd worden! Dankzij de 

compacte afmetingen van het IoT trailer tracker systeem 

van All-Connects kan je efficiënt  goederen, paletten,  

verpakkingsmaterialen (haspels), transpalleten, betonsledes, 

… opvolgen. Het IoT trailer tracker systeem van All-Connects 

kan je gemakkelijk zelf plaatsen (geen aanlsuiting nodig).  

De levensduur van de batterij - met 1 positie elke dag  - is 

minimum 5 jaar!

 
RETURN ON INVESTMENT

GPS webapplicaties zijn een krachtig instrument in de 

wereld van transport en logistiek: de transporttijden 

worden geoptimaliseerd, en misbruik kan direct worden 

opgemerkt. Hierdoor stijgt het aantal leveringen, en dalen 

de brandstofkosten. Het leidt eveneens naar een beter  

en productiever gebruik van beschikbare resources.

CARGO SECURITY

        SMART ALERT systemen, verbonden met Track & Trace

        INSTANT SMS or mail alerts bij ongewenste actie

TACHOGRAAF MONITOR

         GPS driven monitor, verbonden met webapplicatie

         AUTOMATISCHE DOWNLOADS van de tacho data

         ALERTS bij overdreven rijtijd

Met het hoge aantal auto-inbraken is een degelijke bedrijfs- 

autobeveiliging  geen overbodige luxe om je gereedschap, 

materiaal of goederen te beschermen tegen diefstal. Als je 

bestelwagen niet beveiligd is, heeft een inbreker gemid-

deld maar 30 seconden nodig om de laadruimte binnen te  

dringen. Natuurlijk wil je een inbraak voorkomen zodat je 

personeel kan verder werken. Inbraakpreventie is cruciaal 

om je zaak te beveiligen; maar vaak worden de minstens zo 

belangrijke bedrijfsvoertuigen vergeten waardoor een bedrijf 

na een inbraak praktisch stil komt te staan op een project.

Dankzij de koppeling van het alarmsysteem met een Track 

& Trace module biedt All-Connects een interessante com-

binatie op de markt aan: niet alleen krijgt de eigenaar een  

automatische sms of email bij een ongeauthoriseerde  

actie op het voertuig, maar bij diefstal van het voertuig en/

of inhoud van de laadruimte kan het systeem in realtime de 

locatie traceren. Dit kan aan de hulpdiensten doorgegeven 

worden. Bijkomend is het mogelijk om met een meldkamer 

te werken, en het voertuig van op afstand te immobiliseren.

De digitale tachograaf is sinds 1 mei 2006 binnen de EU en 

Zwitserland verplicht. Deze maatregel geldt voor nieuwe 

bussen en touringcars die meer dan 8 personen vervoeren 

(bestuurder niet meegerekend), en nieuwe vrachtwagens 

(incl. aanhangers), waarvan het toegestane maximumge-

wicht meer is dan 3.500 kilo. 

Sinds 2009 is de digitale tachograaf verplicht voor  

lichte bedrijfsvoertuigen. Vrijgesteld zijn bestelwagens 

waar incidenteel een aanhangwagen aan wordt gekop-

peld, bouwbedrijven, installatiebedrijven, hovenieren,  

markthandelaren, en andere kleine ondernemers.

 

De kaart wordt in het voertuig ingebouwd en registreert 

belangrijke informatie over rij- en rusttijden,   gereden snel-

heid, afgelegde afstand, onregelmatigheden & foutieve  

handelingen. De kaart houdt de gegevens van 28 dagen 

bij in het geheugen van de digitale tachograaf. De vracht- 

wagens dienen dus elke maand terug te keren naar het 

bedrijf om de data te downloaden en de harde schijf vrij te  

maken voor de volgende 28 dagen. Helaas past dit vaak niet 

in de planning, en is het voertuig niet meer wettelijk in orde.  

De All-Connects applicatie zorgt voor een automatische 

download van alle gegevens van op een afstand. Hierdoor 

kunnen de voertuigen binnen de vastgestelde planning  

blijven rijden zonder onderbreking. Een belangrijke winst 

voor de onderneming!
OPLOSSINGEN
IN DE KIJKER



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.be

INFORMEER JE VERDER 
www.all-connects.be
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