Mi40
Voordelige en betrouwbare rittenregistratie met Keurmerk RRS
Met ons rittenregistratiesysteem, de Mi40, is het handmatig bijhouden van uw rittenadministratie geheel verleden tijd. Het
systeem wordt na aankoop vakkundig door een inbouwspecialist geïnstalleerd. Na installatie en activatie worden al uw
gereden kilometers automatisch en realtime bijgehouden, geheel conform alle eisen van de Belastingdienst.

100% sluitend en betrouwbaar

Realtime inzichtelijk

Met de Mi40 bent u verzekerd van een volledige automatisch

Alle informatie over iedere rit is online en via de app inzichtelijk.

rittenregistratie. Alle details van iedere gereden rit, zowel zakelijk

Daarbij kunt u denken aan rit gegevens zoals reistijd, afstand,

als privé, worden automatisch voor u geregistreerd.

vertrek- en bezoekadres, postcode en huisnummers, altijd
realtime up-to-date.

Live volgen
Live zien waar uw voertuig(en) zich bevinden? Met Live Volgen heeft u online en via
de app altijd real-time in één overzicht al uw voertuigen inzichtelijk. Alle actuele
gegevens zoals motorcontact aan/uit, actuele snelheid en gereden afstand worden
afgebeeld op een gedetailleerde kaart en in een tabeloverzicht. Live volgen is over
de hele wereld actief.

Rapportages

Geofence en Lock Position

Met de Mi40 kunt u veel meer dan alleen een kilometer-

Geofence is een virtuele afbakening van een bepaalde locatie.

administratie bijhouden. Het online Moving Intelligence platform

Met Lock position is het mogelijk om het online platform en via

maakt het mogelijk om realtime inzicht te krijgen in de actuele

de app eenmalig melding te ontvangen zodra uw voertuig in

status van uw hele wagenpark.

beweging komt.

Zo heeft u met kilometerstand rapportages altijd alle kilometer-

Zodra een voertuig buiten of in een vooraf ingesteld gebied

standen van uw wagenpark inzichtelijk.

komt, ontvangt u automatisch een melding per e-mail of via een
pushmelding op uw smartphone of tablet.

Productspecificatie
Mi40
Rittenregistratie
Keurmerk RitRegistratieSystemen
Live volgen, geofence en lock position
Kilometerstand rapportage
Zichtbaar in online platform
Smartphone en tablet app (iOS en Android)
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Moving Intelligence
Wij brengen jouw wereld in beweging onder controle. Met
hardware die we onzichtbaar inbouwen en met software die
informatie zichtbaar maakt. Wij helpen mensen grip te
krijgen op alles dat beweegt: van auto tot scooter, van trailer
tot container, van boot tot werkmaterieel. We doen dit voor
iedereen: multinational of middenstander, wagenparkbeheerder of trotse bezitter van een oldtimer.
W: movingintelligence.com
T: 088 99 00 000
E: sales@movingintelligence.com

