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TrackerSystem is gespecialiseerd in Track&Trace, volg- en beveiligingstoepassingen.
U kunt uw waardevolle objecten, personen, voertuigen en boten optimaal beveiligen en 24 uur
per dag traceren met onze online applicatie en breed scala aan producten.

Bootbeveiliging
Uw boot is een zeer waardevol bezit, logisch dat u uw boot ook goed wilt beschermen.
In 2010 zijn er ruim 1223 boten en 1307 motoren gestolen. (Bron: KLPD 2011)
Wij kunnen zorgen dat uw boot (sneller) wordt teruggevonden bij diefstal d.m.v. van ons
geavanceerde Track&Trace units en intelligente software.
Onze Track&Trace units worden zo geprogrammeerd dat ze alarm slaan bij een ongewone
situatie.
Dan moet u o.a. denken aan:






een te hoge snelheid (ongewenste verplaatsing)
de boot komt buiten of in zijn kaders (geofence)
voedingsspanning weg valt
ongewenste beweging

Geofence
Met behulp van GeoFence, een virtuele afbakening, wordt uw boot extra beschermd tegen
diefstal. Indien de boot buiten of in een bepaalde zone komt, is het mogelijk om automatisch
een melding per sms of e-mail te ontvangen. Dit is uitermate geschikt voor verhuurbedrijven,
maar ook voor particulieren die een extra controlemogelijkheid willen hebben op hun boot.

Alarm meldingen
Onze servers monitoren constant de boot, als er een ongewone situatie ontstaat, wordt er
direct alarm geslagen. Aan elk alarm kan een sms of e-mail melding worden gekoppeld.
Hierdoor bent u altijd direct op de hoogte van een ongewenste situatie. Tevens kunt u alle
meldingen online terugvinden in ons portaal.

Producten
Wij kunnen voor elke toepassing een geschikte unit leveren.
Als u uw boot over een 12volt accu beschikt, wordt de unit op uw
voeding- en contactslot aangesloten.
Heeft u geen accu in uw boot dan hebben wij units met een grote
accucapaciteit die afhankelijk van de configuratie weken en tot zelfs
maanden stand-by blijven.

Altijd en overal uw boot volgen
Al onze software is via onze internetwebsite te benaderen. Hierdoor
kunt u altijd en overal live de positie van uw boot bekijken. Tevens kunt u met een smartphone
in GoogleMaps te allen tijde de status en positie van uw boot opvragen.

Historie
Met onze uitgebreide historie functie kunt u exact terugkijken welke route de boot heeft
afgelegd.

Voordelen
TrackerSystem heeft een groot aantal voordelen tegenover andere (goedkopere) systemen.








Detectie van blokkering GPS of GSM signaal (signal jamming)
Geavanceerde alarm detectie
Uitgebreide historie
Geavanceerde sms en e-mail meldingen
Realtime de boot monitoren
Uitstekende prijs- kwaliteitverhouding
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