Productflyer
Accredis

Technische specificaties
Afmetingen (LxBxH)
Voeding
Plaatsbepaling
Aansluitingen

11 x 6 x 1,5 cm
12 - 24 volt
GPS / GLONASS
Digitale input
Analoge input
Accelerometer
Pulsteller
1-wire
COM port RS232
CAN / OBDII

Het Accredis systeem zorgt voor een
sluitende fiscale ritregistratie, en is zeer
eenvoudig uit te breiden met track & trace
Uiterst eenvoudig en géén discussie met
de Belastingdienst over de rittenregistratie.
Nadat onze kleine blackbox in het voertuig
is ingebouwd gebeurt alles volledig vanzelf. De ritgegevens worden automatisch
naar de cloud gestuurd en daar verwerkt.
Accredis Lite
Met de Accredis Lite heeft u een volledig automatische en sluitende kilometerregistratie. De
gegevens worden via het mobiele netwerk verstuurd naar de centrale Accredis servers.

Opties:

Bestuurdersregistratie dmv iButtons
Privé / Zakelijke rit schakelaar

Accredis Pro
Naast de sluitende kilometerregistratie biedt de Pro ook een Track & Trace optie. Elke minuut
wordt er een actuele positie vanuit het voertuig verstuurd zodat u het voertuig op de Accredis website live kunt volgen.

Accredis

Accredis zet zich sinds 2001 vol passie in om
voor u de meest geavanceerde gps-oplossingen
te bedenken en te implementeren. We zijn hierbij overtuigd van de bijdrage die we leveren aan
de efficiëntie en veiligheid in het verkeer. De
vermindering van negatieve milieueffecten door
gebruik van onze intelligente toepassingen is bij
alles wat we doen dan ook een uitgangspunt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat
bij ons hoog in het vaandel.

Accredis BV
Marssteden 72
7547 TD Enschede
T: 053 - 434 10 33
info@accredis.nl
www.accredis.nl

Project Module
Met behulp van de project module, kunt u voertuigen en personeel aan een of meerdere
locaties koppelen voor een bepaald tijdsvak. Door de volledig automatische registratie bent
u dagelijks op hoogte van de tot dan toe gemaakte reis- en werkuren, en heeft u de mogelijkheid om op tijd bij te sturen. Mocht u meer willen weten van de project module neemt u
dan contact op met een van onze medewerkers.

Uitvoeringen

Lite

Pro

Ritdata automatisch naar de cloud via GPRS

a

a

Fiscaal rapport dat voldoet aan actuele eisen belastingdienst

a

a

Export ritgegevens naar: PDF, Excel, XML

a

a

Automatisch adressenbeheer

a

a

Weergave gereden route in een tabel

a

a

Actuele positie weergave op Google Maps

a

Weergave actuele snelheid en richting

a

Weergave gereden route op landkaart

a

