WATCHERbox is bedoeld voor alle bedrijven met een lease-

Voordelen voor toepassing van WATCHERbox zijn zeer

Voordelen

of eigen wagenpark die meer inzicht willen in het gebruik

divers. Bijvoorbeeld om de (afdeling) planning van uw

•

Realtime planning van het wagenpark

van hun wagenpark. Meer inzicht leidt direct tot hogere

bedrijf te voorzien van real-time informatie over de positie

•

Sluitende en objectieve ritregistratie volgens de

efficiency en lagere kosten. Ook leaserijders die geen fiscale

van de voertuigen. Dat spaart een “rondje bellen” uit en

bijtelling voor hun leaseauto willen, hebben voordeel van het

houdt de medewerkers niet van hun werk. Bovendien is

•

Lagere administratieve kosten en tijdbesparing

systeem. Het bijhouden van privé en zakelijke ritten gaat

controle van werktijden hiermee heel eenvoudig geworden.

•

Objectieve registratie van start- en stoptijden

namelijk volledig automatisch.

De ritgegevens zijn objectief en worden automatisch

•

Snelle verwerking van declareerbare kilometers

richtlijnen van de belastingdienst

vastgelegd, waarmee discussie achteraf wordt voorkomen.
’Met WATCHERbox ritregistratie besparen we veel tijd
en voorkomen we discussie. De investering hebben
we er binnen 12 maanden uit’.

WATCHERbox legt automatisch alle belangrijke ritgegevens

Met WATCHERbox registreert u ook de kilometers die

vast: rij- en stoptijden, posities, gereden route (tracking &

doorbelast moeten worden aan klanten of projecten:

tracing), bestuurder en kilometers. De ritgegevens kunt u

alle gegevens zijn direct beschikbaar voor facturatie. Dit

in handige overzichten en rapporten online bekijken, printen

bespaart niet alleen een hoop tijd en administratief werk,

en per e-mail versturen. De rapportages zijn conform de

maar voorkomt ook dat kilometers worden vergeten.

eisen van de belastingdienst en zorgen direct voor lagere

Tot slot heeft ook de leaserijder die geen bijtelling wil

administratiekosten.

met WATCHERbox een automatische en sluitende

Functionaliteiten WATCHERbox

ritregistratie. De leaserijder bespaart hiermee een hoop tijd

•

Bestuurdersidentificatie

en de werkgever kan aantonen dat aan de controleplicht is

•

Rit-, bezoek- en urenregistratie

voldaan.

•

Kilometerregistratie met onderscheid privé/zakelijk

•

Registratie van start- en stoplocaties, afstanden,

Procore huisvestings- en facility management b.v.
R. Verkerk

snelheden en rijtijden
•

Positiebepaling d.m.v. GPS (tracking & tracing)

•

Vanaf elke PC met internet te gebruiken

•

Bevoegdheden per gebruiker instelbaar

Ritregistratie
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•

Korte terugverdientijd!

•

Gemakkelijk te gebruiken webapplicatie

•

Gegevens export naar Excel, Word of Pdf

•

Rapportages uitdraaien op elk moment

•

Vast maandbedrag inclusief automatische updates

Mobile Telematics is gespecialiseerd in draadloze

•

Onzichtbare montage van de WATCHERbox

datacommunicatie en innovatieve GPS volgsystemen voor

•

Professionele montage op locatie in heel Nederland

het op afstand beheren en volgen van gemotoriseerd

•

Onderhoudsvrij

vervoer. Naast ritregistratie leveren wij oplossingen

•

Ook maatwerk mogelijk (software èn hardware)

voor werkmaterieel zoals stroomaggregaten, pompsets,

www.MobileTelematics.nl • info@MobileTelematics.nl

tractoren en graafmachines. Voor alles wat op afstand
beheerd moet worden of waarvan de gegevens objectief
moeten worden vastgelegd, biedt Mobile Telematics de
juiste oplossing.
Informeer naar de mogelijkheden.
WATCHERbox is een geregistreerd merk van
Mobile Telematics bv.

