Prijslijst pakketten

MiBlack Beveiliging met meldkamer

€ 1795per maand

MiOrange Beveiliging zonder meldkamer

€ 895per maand

MiGreen Wagenparkbeheer

€ 995per maand

MiRed Rittenregistratie

€ 695per maand

MiWhite Peilzender

€ 795per maand

MiGrey Trailer monitoring

€ 695per maand

MiBlack
& MiGreen
Beveiliging met meldkamer + Wagenparkbeheer

€ 2290per maand

MiOrange
& MiGreen
Beveiliging zonder meldkamer + Wagenparkbeheer

€ 1390per maand
Bedragen zijn excl. BTW

Wereldspeler in alles wat beweegt

movingintelligence.com

MiBlack

€ 1795 per maand
looptijd 12 maanden

Beveiliging met meldkamer
i.c.m.
Mi50 en MiBlock
hardware

SCM gecertificeerd voertuigvolgsysteem (Mi50 + MiBlock)
Dekking in heel Europa
Made in Holland
24/7 alarmcentrale

Compleet pakket met SCM gecertificeerde beveiliging incl. hulp na diefstal en KIWA SCM Certificaat voor
uw verzekeraar. U wordt direct gewaarschuwd bij sabotage, het moedwillig verstoren van het signaal en
er wordt alle mogelijke assistentie verleend bij de opsporing door de alarmcentrale.

MiApp

SABOTAGEDETECTIE

Met de MiApp is altijd alle informatie
omtrent een object bij de hand. Zo
is bijvoorbeeld altijd te zien waar
een object zich bevindt.

Bij sabotage van het volgsysteem
wordt u via de alarmcentrale of
pushnotificatie op de hoogte gesteld.

DIEFSTALOPSPORING + G4S

LIVE VOLGEN

Diefstal melden bij de alarmcentrale
waarbij direct de politie wordt
ingeschakeld. G4S is onze alarmcentrale en is 24/7 bereikbaar.

Live Volgen geeft overal realtime
inzicht in de actuele locatie van alle
objecten, zowel online als via de
MiApp.

GEOFENCE

LOCK POSITION

Door een elektronisch hek rondom
een object te plaatsen is inzichtelijk
wanneer een zone wordt binnengegaan of verlaten.

Met Lock position is het mogelijk
direct een melding te ontvangen
zodra een object in beweging komt.

JAMMINGDETECTIE (MiBlock) *

MELDEN INBRAAKALARM *

Na het moedwillig verstoren van de
communicatie van het volgsysteem
is de auto niet meer te starten zonder
de autorisatiepas.

Bij inbraak in het voertuig wordt u via
de alarmcentrale of pushnotificatie
op de hoogte gesteld wanneer het
alarm afgaat.

STARTONDERBREKER (MiBlock) *

PANIEKHULP *

De
MiBlock
startonderbreker
kan handmatig, via de MiApp, of
volgens
een
tijdschema
ingeschakeld worden.

Door middel van een noodknop in
het voertuig kan in noodsituaties een
alarmmelding verstuurd worden naar
de alarmcentrale.

MiSwitch *
Met MiSwitch zijn gekoppelde
apparaten middels de MiApp op
afstand in en uit te schakelen.
* Diensten zijn hardware afhankelijk.

MiBlack & MiGreen

€ 2290 per maand
looptijd 12 maanden

Beveiliging met meldkamer + Wagenparkbeheer
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MiOrange

€ 895 per maand

looptijd 12 maanden

Beveiliging zonder meldkamer
Push alarmmeldingen

i.c.m. Mi50
hardware

Dekking in heel Europa
Made in Holland
Live volgen

Beveiliging waarbij alle meldingen via de MiApp kenbaar worden gemaakt en u zelf actie neemt voor het
opsporen ervan. De meest recente positie en afgelegde route is online en op de MiApp direct zichtbaar.
Speciaal geschikt voor het beveiligen van oldtimers, youngtimers, boten en werkmaterieel.

MiApp

SABOTAGEDETECTIE (pushmelding)

Met de MiApp is altijd alle informatie
omtrent een voertuig bij de hand.
Zo is bijvoorbeeld altijd te zien waar
een object zich bevindt.

Bij sabotage van het volgsysteem
wordt u middels een pushnotificatie
direct op de hoogte gesteld.

LIVE VOLGEN

LOCK POSITION

Live Volgen geeft overal realtime
inzicht in de actuele locatie van alle
objecten, zowel online als via de
MiApp.

Met Lock position is het mogelijk direct
een melding te ontvangen zodra een
object in beweging komt.

GEOFENCE

Door een elektronisch hek rondom
een object te plaatsen is inzichtelijk
wanneer een zone wordt binnengegaan of verlaten.

JAMMINGDETECTIE (pushmelding) *

STARTONDERBREKER (MiBlock) *

Na het moedwillig verstoren van de
communicatie van het volgsysteem is
de auto niet meer te starten zonder de
autorisatiepas.

De MiBlock startonderbreker kan
handmatig, via de MiApp, of volgens
een tijdschema ingeschakeld worden.

MELDEN INBRAAKALARM (pushmelding) *

MiSwitch (pushmelding)*

Bij inbraak in het voertuig wordt u
via een pushnotificatie op de hoogte
gesteld wanneer het alarm afgaat.

Met de MiSwitch zijn gekoppelde
apparaten middels de MiApp op
afstand in en uit te schakelen.
* Diensten zijn hardware afhankelijk.

MiOrange & MiGreen

€ 1390 per maand
looptijd 12 maanden

Beveiliging zonder meldkamer + Wagenparkbeheer
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MiGreen

€ 995 per maand

looptijd 12 maanden

Wagenparkbeheer
Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS)

i.c.m. Mi50
hardware

Dekking in heel Europa
Uitgebreide wagenparkbeheer rapportages
Realtime up-to-date

Met het MiGreen pakket heeft u alle tools paraat om uw wagenpark zo efficiënt mogelijk te beheren.
Fiscusproof rittenadministratie met keurmerk, altijd inzicht in de locatie van uw voertuig(en) en alle
mogelijkheden om gereden en gewerkte tijden inzichtelijk te maken.

MiApp

PTO RAPPORTAGE

Met de MiApp is altijd alle informatie
omtrent een voertuig bij de hand. Zo
kunt u direct de rittenadministratie
inzien en bewerken.

Power Take Off rapportage waarbij
de draaitijd van een voertuig wordt
weergegeven binnen een bepaalde
periode.

RITTENADMINISTRATIE INCL. KEURMERK RRS

STILSTAND RAPPORTAGE

Van alle gereden ritten wordt een
logboek samengesteld. De rittenadministratie
voldoet
aan
alle
voorschriften van de Belastingdienst.

Een rapportage die inzicht geeft in
waar en hoelang een object heeft
stilgestaan met motorcontact aan.

GEOFENCE

RIJSTIJLANALYSE

Door een elektronisch hek te plaatsen
is inzichtelijk wanneer een zone wordt
binnengegaan of verlaten.

Met Rijstijlanalyse is het rijgedrag van
bestuurders inzichtelijk. Hierdoor is
het rijgedrag van de verschillende
bestuurders goed vergelijkbaar.

LOCK POSITION

LIVE VOLGEN

Ontvang per e-mail of push eenmalig
een melding zodra het geselecteerde
object in beweging komt.

Live Volgen geeft overal realtime
inzicht in de actuele locatie van alle
objecten, zowel online als via de
MiApp.

SNELHEID RAPPORTAGE

KILOMETERSTAND RAPPORTAGE

Een overzichtelijke rapportage van de
gemiddelde en maximaal behaalde
snelheid per rit.

Van alle auto’s worden de meest
recente kilometerstanden verzameld
in één overzicht.

MiClassify *

MiSwitch *

Met de P/Z-schakelaar en de dienst
MiClassify is heel eenvoudig het
onderscheid te maken tussen privé en
zakelijke ritten.

Met MiSwitch zijn gekoppelde
apparaten middels de MiApp op
afstand in en uit te schakelen.

MiReader *
Met de MiReader is het mogelijk
om bestuurders zichzelf te laten
identificeren zodat altijd zichtbaar is
wie in welk voertuig gereden heeft.
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MiRed

€ 695 per maand

looptijd 12 maanden

Rittenregistratie
Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS)
100% sluitende rittenadministratie, conform alle eisen Belastingdienst
Live volgen, ritten classificatie en snelheid rapportage
Dekking in heel Europa

i.c.m. Mi40
hardware

Met het MiRed pakket heeft u de beschikking over een compleet inzicht in de gereden ritten van uw
voertuig. Uw rittenadministratie is met dit pakket eenvoudig bij te houden en tevens heeft u op elk
moment van de dag inzicht in de meest recente positie van uw voertuig(en).

MiApp

RITTEN CLASSIFICATIE (via MiApp)

Met de MiApp is altijd alle informatie
omtrent een voertuig bij de hand. Zo
kunt u direct de rittenadministratie
inzien en bewerken.

Via de MiApp is heel eenvoudig het
onderscheid te maken tussen privé
en zakelijke ritten.

RITTENADMINISTRATIE INCL. KEURMERK RRS

SNELHEID RAPPORTAGE

Van alle gereden ritten wordt een
logboek samengesteld. De rittenadministratie
voldoet
aan
alle
voorschriften van de Belastingdienst.

Een overzicht van momenten waarbij
een ingestelde maximale snelheid
wordt overschreden binnen een
bepaalde periode.

GEOFENCE

LIVE VOLGEN

Door een elektronisch hek rondom
een object te plaatsen is inzichtelijk
wanneer een zone wordt binnengegaan of verlaten.

Live Volgen geeft overal realtime
inzicht in de actuele locatie van alle
objecten, zowel online als via de
MiApp.

LOCK POSITION
Met Lock position is het mogelijk
direct een melding te ontvangen
zodra een object in beweging komt.
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MiWhite

€ 795 per maand

looptijd 12 maanden

Peilzender
Kiwa SCM TV01 Klasse Terugvindsysteem (Mi01 en Mi9)

i.c.m. Mi01, Mi8,
of Mi9 hardware

24/7 alarmcentrale en wereldwijde dekking
Diefstalopsporing
Historische punten online en via app inzichtelijk

Door activatie van uw peilzender is de alarmcentrale in staat de peilzender, wanneer nodig, in
diefstalmodus te zetten. Ook wordt er minimaal eenmaal per dag een controlebericht verstuurd,
waarmee de locatie van de peilzender op dat moment bepaald wordt.

MiApp

LOCK POSITION

Met de MiApp is altijd alle informatie
omtrent een voertuig bij de hand.
Zo is bijvoorbeeld altijd te zien waar
een object zich bevindt.

Met Lock position is het mogelijk
eenmalig een melding te ontvangen
zodra de locatie is veranderd t.o.v. de
vorige update.

DIEFSTALOPSPORING + G4S

HISTORISCHE PUNTEN

Diefstal melden bij de alarmcentrale
waarbij direct de politie wordt
ingeschakeld. G4S is onze alarmcentrale die 24/7 bereikbaar is.

Alle dagelijks verstuurde controleberichten zijn op een landkaart terug
te zien.

GEOFENCE
Door een elektronisch hek te plaatsen
is inzichtelijk wanneer een zone wordt
binnengegaan of verlaten. Deze zones
zijn online te bepalen en in te stellen.
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MiGrey

€ 695per maand

looptijd 12 maanden

Trailer monitoring
Mini volgsysteem met dekking in heel Europa

i.c.m. Mi13
hardware

Eenvoudige installatie
Historische punten online en via app inzichtelijk
Waterdicht (IP65)

Mini volgsysteem waarmee bij beweging online en via de MiApp de meest actuele positie continu
zichtbaar is. Speciaal geschikt voor trailers en aanhangers.

MiApp

GEOFENCE

Met de MiApp is altijd alle informatie
omtrent een voertuig bij de hand.
Zo is bijvoorbeeld altijd te zien waar
een object zich bevindt.

Door een elektronisch hek te plaatsen
is inzichtelijk wanneer een zone wordt
binnengegaan of verlaten. Deze zones
zijn online te bepalen en in te stellen.

HISTORISCHE PUNTEN

LOCK POSITION

Alle dagelijks verstuurde controleberichten zijn op een landkaart terug
te zien.

Mogelijkheid om per email of via
een push-notificatie eenmalig een
melding te ontvangen zodra het
object in beweging komt.
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