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| Sigfox IoT netwerk
| GPS-ondersteuning
| Europa dekking
| Geschikt voor allerlei objecten
| Eenvoudige montage
| Geen stroomvoorziening nodig
| Automatische low-battery melding
| Interne oplaadbare batterij
| Robuuste IP68-behuizing
| Lifetime 5 jaar 

|  Lokaliseer eenvoudig uw waardevolle objecten



| Onze Sigfox AssetTrackers vinden alles

Wilt u altijd inzichtelijk hebben waar uw materieel zich bevind?  Weten waar 
uw materieel zich bevind helpt u namelijk om de kosten in de hand te houden. 
Denk bijvoorbeeld aan hoeveel tijd u verliest bij het zoeken naar de exacte 
locatie van uw materialen, of nog erger: de nieuwe aanschafwaarde plus 
spoedkosten bij het zoekraken van materiaal! Met de EasyAsset Trackers 
behoort dit tot het verleden. U vindt zonder zorgen al uw waardevolle objecten 
terug. Gewoon door in te loggen op EasyTrack. Ontdek hier de mogelijkheden 
en specificaties van onze EasyAsset Trackers.

| Online inzicht in uw objecten en assets
Doelgericht, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk 
en intuïtief, dat is de webbased software van 
EasyTrack. Het kent geen beperking in het aantal 
aangesloten eenheden of gebruikers. EasyTrack 
is uw online omgeving waarin u kunt schakelen 
tussen onder andere de kaart met de locaties 
van uw objecten en voertuigen, nauwkeurige 
ritregistratie voorzien van het keurmerk, de 
communicatie met uw werknemers, de open-
staande en uitgevoerde taken en de rapportage 
omgeving.

| Over het Sigfox-netwerk 
Sigfox is een toonaangevende dienstverlener 
voor IoT-oplossingen (Internet of Things-oplos-
singen). Sigfox heeft een wereldwijd netwerk 
wat zich steeds verder uitbreidt. Met dit wereld-
wijde IoT-netwerk biedt Sigfox de mogelijkheid 
om het energieverbruik van de AssetTrackers 
sterk te verminderen, waardoor de oplaadbare 
batterij vele malen langer mee gaat, terwijl er 
toch nauwkeurige locatiegegevens worden ver-
zonden. Op dit moment is het Sifgox -netwerk 
beschikbaar in meer dan 70 landen. Kijk voor 
de actuele dekking van het sigfox netwerk op: 
www.sigfox.com 

| EasyAsset Tracker Pro specificaties

Regio’s

Batterijcapiciteit

Verstuurd gemiddeld

Configuratie

Batterijduur
 

Afmetingen

Gewicht 

IP code

Europa

2.000 mA

5000 berichten

2 x per dag automatisch een
positiemelding

5 jaar, daarna oplaadbaar via
micro-usb

55 x 44 x 22 mm 

80 gram

IP68

Regio’s

Batterijcapiciteit

Verstuurd gemiddeld

Configuratie

Batterijduur
 

Afmetingen

Gewicht 

IP code

Europa

2.000 mA

5000 berichten

2 x per dag automatisch een
positiemelding

5 jaar, daarna oplaadbaar via
micro-usb

110 x 44 x 22 mm 

160 gram

IP68

| EasyAsset Tracker Compact specificaties

“Met EasyAsset heb ik direct inzicht in 
de locaties van mijn materieel.” 

| Passend systeem voor elk object
Om te kunnen voldoen aan de wensen in de markt bieden we 2 varianten aan, 
namelijk de EasyAsset Tracker Compact en de EasyAsset Tracker Pro. 
De AssetTracker Pro is door zijn robuuste behuizing en superieure processor 
beter geschikt voor groter materieel. Zo heeft u altijd een oplossing op maat.




