
Ritregistratie & Fleetmanagement



Zoals elke bewuste ondernemer wilt u dat de proces-

sen in uw  organisatie soepel verlopen en dat u volledig 

inzicht hebt in het gebruik van uw  bedrijfsmiddelen.

Om dit te bereiken wilt u gebruik maken van een  modern 

en gebruiks vriendelijk fleetmanagement systeem dat u 

het gemak van de nieuwste technologieën biedt. Slim, 

efficiënt, schaalbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Dé 

 ingrediënten van EasyTrack.

Modulair

Omdat u een oplossing wenst die bij u en uw onderneming 

past, onderscheiden wij binnen  EasyTrack de volgende 

modules:

  Economy & Economy Plus

  Premium



EasyTrack Asset

Met EasyTrack Asset weet u altijd waar uw trailers en/ of aanhangwagens, 
containers, aggregaten, trilplaten, pompen, of andere waardevolle objecten 
zich bevinden. Waar ook ter wereld. De EasyTrack Asset unit geeft de positie 
door indien het object wordt verplaatst of bij vastgestelde tijdsintervallen. 

De EasyTrack Asset unit is ook leverbaar met een eigen interne accu waardoor 
externe voeding niet noodzakelijk is.

  IP-67 stof- en waterdichte behuizing 
  Long-life oplaadbare batterij
  Bewegingsensor
  Vaste montage of mobiele uitvoering

EasyTrack Premium

Al uw bestuurders voorzien van dezelfde up-to-date navigatie en wenst u 
tevens e�  ciënt met hen te kunnen communiceren middels tekstberichten? 
Dan voegt u de module Premium aan de module Economy toe.

  5 inch multifunctioneel scherm
  Up-to-date navigatie  Europa
  Voorgeprogrammeerde routes  (Route push)
  Berichtenverkeer

EasyTrack Economy

  Altijd de juiste locatie van uw medewerkers, voertuigen of materieel
  Sluitende kilometeradministratie ten behoeve van de belastingdienst
  Overzichtelijke rapportages van de gewerkte uren van uw medewerkers 
  Nauwkeurig inzicht in de afgelegde bezoeken en gereden route

Economy Plus
  Bij wisselende chau� eurs nauwkeurig overzicht wie, wanneer en met welk voertuig heeft gereden; 
  Nauwkeurige registratie van gebruik van externe signalen zoals: 

 Draaiuren   |   Veeg- , maai- en/of  strooiuren   |   Deurcontacten   |   Sirene en zwaailicht   |   Noodknop
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|  Track & Trace

|  Sluitende kilometeradministratie

|  Bezoek rapportages

|  Assetmanagement

|  Management informatie

|  Draaiuren registratie

|  Berichtenverkeer & navigatie

|  Uren- & activiteitenverantwoording

|  Brandstofmanagement

|  Onderhoudsmanagement

|  Integratie BackO�  ce

|  Modulair uitbreidbaar

Rietveld BV

Nijverheidsweg 13

3381 LM Giessenburg

T +31 (0)184 65 29 10

F +31 (0)184 65 27 12

E info@rietveld.nl

I www.rietveld.nl




