
EasyTrak
Geminiaturiseerd anti-diefstal GPS-volgsysteem 
in real time en mobiele toepassing. Compatibel 
met de accessoires Wi 3.0 (startonderbreker), Wi 
2.0 (multifunctionele sensor) en Wi 9.0/Wi 10.0 
(identificatiebadges).

EasyTrak T6 OBD TVM110TT

Geolokalisatie 
via satelliet ✓ ✓ ✓

Volgen in real 
time ✓ ✓ ✓

Internationale 
dekking ✓ ✓ ✓

Noodbatterij ✓ ✓ ✓

Waarschuwing 
takelen ✓ ✓ ✓

Waarschuwing 
sabotage ✓ ✓ ✓

Instelbare 
waarschuwingen ✓ ✓ ✓

Verbruik 12 & 24V 12V 12V

Abonnement 
vereist ✓ ✓ ✓

Mobiele applicatie 
+ website ✓ ✓ ✓

INCERT-
certificering ✗ ✗ ✓ 

(TT1-TT3-TT4)

Uw specialist :
■  3 jaar garantie

TVM110TT
Anti-diefstal GPS-volgsysteem in real time en 
mobiele toepassing. Gehomologeerd door de 
verzekeringsmaatschappijen volgens de TT1/TT3/
TT4-incertnormen. Met ingebouwde, op afstand 
bedienbare startonderbreker.

T6 OBD
Geminiaturiseerd anti-diefstal GPS-volgsysteem 
in real time en mobiele toepassing. Plug & Play-

aansluiting op de diagnosestekker van de meeste 
voertuigen (OBDII)

Welke van onze producten 
voldoet aan uw behoeften?

Onze producten

Officiële invoerder :
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OPLOSSINGEN VOOR 
DE GEOLOKALISATIE VAN
VOERTUIGEN EN MACHINES



Het satellietsignaal dat de GPS-
antenne opvangt, wordt permanent 
doorgestuurd naar het mobiele 
netwerk zodat de exacte positie van 
het voertuig op elk moment bekend is.

Dankzij de internationale dekking van 
MetaTrak kan het systeem gebruikt 
worden in alle landen met een mobiel 
datanetwerk, zonder extra kosten.

* Sommige waarschuwingen zijn door de gebruiker instelbaar en/of  
 hangen af van het gebruikte toestel/abonnement.

U kunt uw voertuig(en) gemakkelijk volgen en 
beheren via uw PC (Windows/Mac) achter uw 
bureau of bij u thuis. Meerdere gebruikers 
hebben onbeperkt toegang tot het systeem. Als u 
onderweg bent, blijft u altijd contact houden met 
uw voertuig(en) via uw smartphone of tablet (iOS, 
Android of Windows) dankzij de mobiele MetaTrak-
applicatie. 

Blijf in contact met uw voertuig!

U krijgt een overzicht van alle trajecten die op de dag, 
de week of zelfs vele maanden terug zijn afgelegd.  

Allerlei waarschuwingen brengen u onmiddellijk op de 
hoogte van een abnormale situatie (verlaten van de zone, 
takelen, sabotage, niet toegestaan gebruik, overdreven 
snelheid) via sms, e-mails en pushboodschappen.  
De automatische, maandelijkse controle verzekert u van 
de goede werking van de installatie.

Kies voor een zuiniger rijstijl dankzij het 
scoringprogramma.Bij een poging tot takelen of sabotage wordt u 

onmiddellijk gewaarschuwd. 

De erkende meldkamer staat tot uw dienst om  
in geval van diefstal het voertuig  te lokaliseren  
en de politie te waarschuwen zodat u het voertuig 
zo snel mogelijk weer terugkrijgt.

MetaTrak waarschuwt u wanneer er een ongeval 
heeft plaatsgevonden. Op aanvraag krijgt u een 
gedetailleerd rapport dat u kan helpen uw gelijk 

te bewijzen in geval van een betwisting.

Registratie van de adressen en de uren van vertrek en 
aankomst, berekening van de rusttijden, de snelheden 

en het aantal kilometer dat elk voertuig aflegt. Al die 
rapporten zijn te exporteren in verscheidenen formaten.

Zeer nuttig voor professionele gebruikers 
(aftrekbaarheid van BTW).

Vergeleken met een standaard antidiefstalsysteem dat 
in de meeste voertuigen is ingebouwd, bieden GPS-
volgsystemen een veel betere bescherming tegen de 
diefstal van uw bezittingen.

Geavanceerde instrumenten voor het beheer van uw 
voertuigenpark maken het u ook mogelijk tijd te winnen 
en in contact te blijven met uw teams op de weg!

Afhankelijk van het type voertuig is er altijd een MetaTrak 
GPS-volgsysteem dat aan uw behoeften voldoet. 

Lokaliseer uw voertuig(en) in 
real time en bescherm het tegen 
diefstal dankzij onze toestellen

Tracking in real time

Overzicht trajecten

Meldkamer 24u/24 en 7d/7

Instelbare waarschuwingen*

Analyse van de rijstijl

Waarschuwing bij ongeval

Universele toegang

Rapporten om af te drukken


