
Wereldspeler in alles wat beweegt



Moving Intelligence ontwikkelt en produceert systemen op het gebied van voertuigbeveiliging, wagenparkbeheer en 

rittenregistratie. Door onze ervaring en inzicht in de markt te combineren, bieden wij een totaalpakket waarmee wij u, als 

onze klant, ontzorgen. Daarom zijn wij marktleider op het gebied van de meest geavanceerde voertuigbeveiliging. Diverse 

systemen van ons zijn dan ook SCM gecertificeerd. Wij zijn daardoor preferred supplier van meerdere auto-importeurs van 

premiummerken.  

Daarnaast kunt u met onze systemen uw wagenpark efficiënt laten functioneren. U kunt hierbij denken aan diensten voor live 

volgen, rittenregistratie, rijstijlanalyse. U bent bijvoorbeeld geen tijd meer kwijt aan het compleet maken van onvolledige 

ritrapporten. De vraag wie wanneer in welke auto heeft gereden, is met een druk op de knop beantwoord en u heeft altijd 

zicht op de locatie van uw (buitendienst)medewerkers. Met de diensten van Moving Intelligence bespaart u tijd, brandstof, 

kosten en nachtrust.

Ontwikkelingen in de markt worden door ons op de voet gevolgd en opgepakt waardoor wij steeds innoverend blijven en aan 

uw wensen kunnen blijven voldoen. Daardoor bent u verzekerd van de meest hoogwaardige dienstverlening die er te krijgen is. 
 
Op en top beveiligd

Dieven worden steeds brutaler en slimmer: werkmaterieel wordt overdag van bouwplaatsen afgehaald om nooit meer terug te 
komen. Voor het hacken van motormanagementsystemen draaien ze hun hand niet om...

Wij willen het dieven zo moeilijk mogelijk maken. Dit doen wij door onze voertuigvolgsystemen, de Mi50, te combineren met 
startonderbrekers, de MiBlock, die niet te hacken zijn. Het verstoren van het signaal van het voertuigvolgsysteem, een veel 
gebruikte techniek, heeft dan geen zin meer. En mocht uw object toch gestolen worden, dan kunt u met onze peilzenders uw 
voertuig terug vinden na diefstal. Doordat dit systeem stand alone werkt en op een interne accu, is het niet te saboteren. Daardoor 
blijft het altijd en overal werken. Zelfs door de wanden van containers en muren van gebouwen heen. Een mooie aanvulling op uw 
beveiligingssysteem. Zo bent u op en top beveiligd. 

Moving Intelligence beveiligt alles wat beweegt, ongeacht of dit een auto, een boot of werkmaterieel is. Daarom hebben wij ook een 
particulier onderzoeker in dienst met het officiële SVPB-diploma (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) 
en daarmee een geldige vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie om opsporingswerkzaamheden te verrichten.

Maar veiligheid is meer dan dat. Veiligheid is ook een noodknop voor iemand die zich in een risicovolle situatie bevindt, en een 
systeem dat automatisch de alarmdiensten waarschuwt op het moment dat u een ongeluk heeft gehad. Ook dat zit in ons 
dienstenpakket.



Inzicht in beweging

Veel bedrijven werken er nog mee: de geschreven rittenstaten. Vaak onduidelijk geschreven op een verfrommeld 
pappiertje en regelmatig onvolledig. Iets wat door de fiscus niet geaccepteerd wordt. Met het rittenregistratiesysteem van 
Moving Intelligence, de Mi50, is dit verleden tijd. De Mi50 is voorzien van het Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk 
RRS). Gebruikers kunnen daarbij rekenen op een 100 procent sluitende, betrouwbare en fiscusproof rittenadministratie. 
Met een druk op de knop kunt u alle relevante gegevens voor de fiscus uitlezen op het Moving Intelligence platform. 
Indien gewenst kunt u met een schakelaar, de MiClassify, in uw voertuig de ritten als zakelijk of privé laten registreren.

Maakt uw bedrijf gebruik van poolauto’s, dan kunt u door middel van persoonsidentificatie zien wie wanneer in welke poolauto 
heeft gereden. Met de MiReader heeft u altijd inzicht in de ritgegevens en rijstijl van uw berijders. Zo ziet u met live volgen in een 
oogopslag wie er in de buurt is van die ene storing of wie nog even een onderdeel kan ophalen bij uw leverancier omdat hij er toch 
langs rijdt.
 
Duurzaam ondernemen

De kosten van onderhoud, brandstof en bandenslijtage maken een steeds groter deel uit van de bedrijfskosten. Om te voorkomen 
dat deze uit de hand lopen, bieden wij u rijstijlanalyse. Met deze dienst is snel te zien hoe er om wordt gegaan met uw voertuigen. 
Wie remt te laat, accelereert te hard of houdt van stevig bochtenwerk of wie rijdt juist heel netjes? Met de rijstijlanalyse van 
Moving Intelligence heeft u een mooi sturingsmechanisme waarmee u aan de ene kant geld kunt besparen op bandenslijtage en 
onderhoud terwijl u aan de andere kant er voor zorgt dat het milieu minder zwaar belast wordt. Ook heeft u hiermee de mogelijkheid 
medewerkers aan te spreken en om ze te coachen zo duurzaam mogelijk met het voertuig en het milieu om te gaan. Dit zorgt niet 
alleen voor winst voor u, maar ook voor het milieu.
 
Maatwerk en flexibiliteit

Alle diensten van Moving Intelligence zijn in te zien op ons platform. Na de installatie van het Moving Intelligence systeem heeft u 
ook de mogelijkheid om via het platform extra diensten aan te schaffen. U kunt kiezen uit verschillende pakketten en losse diensten. 
De looptijd varieert van 1 maand tot 2 jaar, waarbij u zelf kunt aangeven of het abonnement automatisch verlengd dient te worden. 
Het platform biedt u de mogelijkheid al uw gegevens zelf te beheren, nieuwe gebruikers toe te voegen en rechten uit te delen. 
Zo kunt u ook zelf bepalen welke managementinformatie u nodig heeft en wie wat mag inzien. Ook kunt u op het platform de 
alarmcontacten met de daarbij behorende persoonlijke code aanmaken. 

Altijd inzicht in gegevens

Omdat u niet altijd een computer bij de hand hebt, is er de gratis MiApp. Met deze app kunt u vanaf uw mobiele telefoon of tablet 
de belangrijkste functionaliteiten van het platform, zoals het live volgen, rittenregistratie en de startblokkering beheren. Deze app is 
beschikbaar voor iedereen met een Moving Intelligence account.
 
Moving Intelligence staat nooit stil

Doordat de hardware van het Moving Intelligence platform in eigen huis ontwikkeld wordt, is Moving Intelligence altijd in staat 
voorop te lopen met technologische ontwikkelingen. In een steeds sneller innoverende markt kunnen we de voortrekkersrol 
vervullen, vasthouden en zelfs uitbouwen. De klant staat centraal bij de (door)ontwikkeling van onze producten en diensten. Dit 
zorgt voor gebruikersgemak op hoog niveau.
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