RentalTracker
Productinformatie
ODB | Plug & Play
De OBD is een track en trace systeem dat door
iedereen eenvoudig ingeplugd kan worden in
de OBD aansluiting van een voertuig. De OBD
is sabbotageproof; bij de loskoppeling ontvangt
u een notificatie. Elke auto heeft een OBD
aansluiting. De tracker werkt direct na het inpluggen.

Inbouw tracker | gemakkelijk in te bouwen
De inbouw tracker is specifiek ontwikkeld voor
routeregistratie en plaatsbepaling van voertuigen.
Uitermate geschikt voor wagenparkbeheer.
Deze tracker kan tot iedere 30 seconden zijn
locatie bepalen. Met deze tracker kunnen de
bewegingen van een enkele bedrijfswagen tot
een volledig wagenpark beheerd worden.

Stealth | draadloos
De Stealth verstuurt zijn locatie alleen wanneer
dat nodig is, waardoor hij bij een juiste configuratie
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Bunschoten

tot wel vijf jaar operationeel kan zijn. Hij deelt
zijn locatie standaard eens per 24 uur.
Bij eventuele diefstal of andere prioriteiten kan
hij zijn locatie vaker delen. De Stealth is vrijwel
niet te detecteren met GPS listeners of sweepers.
De tracker heeft geen bedrading of externe antenne.

Telefoon 020 261 2663
info@rentaltracker.nl
www.rentaltracker.nl

Fleetmanagement
voor verhuur of shortlease

RentalTracker helpt u het hoogste rendement
op uw wagenpark te behalen

Melding roken in de auto (rookmelder)
Wanneer roken in strijd is met uw richtlijnen, maar er toch

In onze online Tracking Portal kunt u de APK-datum en het

gerookt wordt in de auto ontvangt u een melding op uw

geplande onderhoudsinterval van uw voertuig instellen.

app of e-mail.

U krijgt een melding voordat deze datum of het aan-

Deuren vergrendelen en
ontgrendelen: verhuur buiten
reguliere openingstijden

RentalTracker
Schadelastbeheersing
en debiteurenbeheer
RentalTracker is ontwikkeld door en voor verhuuren shortleasebedrijven, daarom weten wij exact waar u
als verhuurder behoefte aan heeft. RentalTracker levert
trackers met talloze functionaliteiten tegen een

eenvoudig terugzien welke bestuurder op het bewuste

ontgrendelen. Zo kunt u uw voertuigen ook op afstand

tijdstip heeft gereden. Er is geen discussie mogelijk en u

verhuren, bijvoorbeeld buiten de reguliere openingstijden

kunt op eenvoudige wijze de boete doorbelasten.

Met RentalTracker houdt u de regie over uw voertuigen.

van uw bedrijf. Maak uw auto’s connected!

U kunt uw voertuigen op afstand uitschakelen wanneer de

Kilometerregistratie (kilometerfraude)

Lager risico op ontvreemding

Op afstand uitschakelen
van voertuigen
huurder de auto niet gebruikt volgens de overeenkomst of
uw richtlijnen.
U krijgt automatische notificaties via uw app of mail
bij o.a.:
Extreem rijgedrag

Aanrijding(en)

Overschrijding aantal kilometers

door de RentalTracker. U heeft namelijk altijd live inzichten

overeengekomen aantal kilometers door de huurder wordt

in uw wagenpark. Het bestrijden van criminaliteit is dus niet

overschreden. Hier krijgt u automatisch een melding van op

altijd duur en kan zeer efficiënt!

uw app of e-mail. Het manipuleren van de kilometerteller
heeft daarom geen zin meer. De meerkosten rekent u zo
op een eenvoudige wijze door aan de huurder.

Rittenregistratie
RentalTracker levert de meest uitgebreide ritrapportages
over uw wagenpark. U kunt de rapportages helemaal op

van een specifiek voertuig. Hierdoor kunt u direct bewijzen

maat naar uw eigen criteria samenstellen. Deze gegevens

dat bepaalde schade is ontstaan tijdens het gebruik door de

zijn eventueel door middel van een subaccount ook

wagenpark en bedrijf.

huurder en met deze bewijslast kunt u de kosten verhalen

gemakkelijk door de huurder te raadplegen.

Er zijn veel bedrijven die trackers en portals aanbieden,

schadelast.

Met het digitale kaartmateriaal heeft u een perfect

die u als verhuur- of shortleasebedrijf nodig heeft.

Illegaal gebruik (risicoﬁlter)

RentalTracker biedt u de informatie die u wilt weten door

RentalTracker heeft een unieke tool om de schadelasten te

Inzoomen tot op huisniveau; direct zien in welke buurt,
wijk of straat uw voertuigen staan.

middel van slimme notificaties; zonder zelf de gegevens

beheersen door middel van risicofilters. Deze risicofilters

door te moeten spitten.

geven u meer inzicht in het gebruik van de voertuigen en

maar geen enkele partij biedt echter exact de informatie

op zijn of haar verzekering. U verlaagt op deze manier uw

Diefstal van een voertuig wordt een stuk lastiger gemaakt

RentalTracker geeft exact weer wanneer het

Door de notificaties krijgt u meer inzichten in het gebruik

handbereik en krijgt u een compleet inzicht in uw

Eenvoudig boetes doorbelasten

van uw voertuigen op afstand te vergrendelen en te

Wij werken met een online Tracking Portal. Deze portal

u altijd en overal de meest actuele informatie binnen

onderhoudskosten en eventuele schade aan uw voertuigen.

Indien u boetes van een voertuig binnenkrijgt, kunt u

Zeer intensief voertuiggebruik

inzichtelijke wagenparkrapporten en analyses. Zo heeft

gegeven aantal kilometers bereikt is. Zo bespaart u op hoge

Bij RentalTracker heeft u de mogelijkheid om de deuren

scherpe prijs.

zet complexe wagenparkgegevens om in heldere en

Besparen op hoge onderhoudskosten

volgsysteem. Met Rentaltracker kunt u o.a.:

Snel zoeken naar een bepaald voertuig.

Overschrijding
aantal kilometers
Vooral bij shortlease komt het vaak voor dat berijders
vooraf geen notie hebben van het aantal kilometers dat ze
werkelijk in een maand (gaan) rijden. Dit heeft tot gevolg
dat er vaak een naheffing komt voor het extra aantal
gereden kilometers. Dit kan om flinke bedragen gaan,
waarbij u het risico loopt dat er discussie ontstaat over het
aantal gereden kilometers.
Het risico bestaat dat het bedrijf waaraan u uw voertuig

de risico’s, zodat marges bijgesteld kunnen worden en het

Geofences aanmaken: zet een virtueel hek om uw
voertuigen heen en ontvang een melding wanneer een
voertuig een bepaald gebied verlaat of binnentreedt.

rendement is verzekerd! Zo worden bijvoorbeeld illegale

Afstanden meten.

kilometers overschreden wordt en kunt u tijdig een

taxi- of koeriersdiensten uit uw wagenpark gefilterd.

Inzicht op welke tijden welke snelheden zijn gereden.

notificatie of factuur naar de berijder sturen.

heeft geleverd het bedrag niet (meer) kan betalen. Door
RentalTracker signaleert u tijdig of het aantal opgegeven

