Mi50
Eén systeem voor beveiliging, rittenregistratie en wagenparkbeheer

I.c.m. MiBlock een SCM gecertificiceerd Klasse Voertuigvolgsysteem
Zeer hoge kwaliteit, tegen lage prijsstelling
Made in Holland
Keurmerk RitRegistratieSystemen

De Mi50 is een compleet systeem voor voertuigbeveiliging en wagenparkbeheer. Dit systeem kan gebruikt worden om uw
voertuig te beveiligen, op te sporen en live te volgen. Maar ook voor rittenregistratie, rijstijlanalyse. Kortom, alles wat u nodig
heeft om zorgeloos en veilig te rijden. De Mi50 staat voor kwaliteit, snelheid en gemak. De Mi50 is niet voor niets door vele
auto-importeurs in Nederland in het assortiment opgenomen.

Beveiliging - SCM gecertificeerd voertuigvolgsysteem
De Mi50 is een voertuigvolgsysteem en in combinatie met de MiBlock een SCM gecertificeerd Klasse Voertuigvolgsysteem.
Deze beveiligingsklasse wordt vaak geëist door verzekerings- en leasemaatschappijen bij voertuigen boven een bepaalde
cataloguswaarde of bij voertuigen die diefstalgevoelig zijn. Met de Mi50 en MiBlock voldoet u aan alle gestelde officiële eisen,
automatische meldingen bij verplaatsing van het voertuig/object zonder dat het contact aan is en automatische blokkade in het
geval van jamming detectie. Daarnaast is koppeling met de PAC (Particuliere Alarm Centrale) onderdeel van onze dienstverlening.

Rittenregistratie - Keurmerk RitRegistratieSystemen

Wagenparkbeheer

Een kilometeradministratie bijhouden kan een tijdrovende
klus zijn. En toch is het nodig. Bijvoorbeeld om boetes van
de fiscus te voorkomen. Of voor het doorbelasten van
zakelijke kilometers. Hoe fijn is het dan als dit via een
betrouwbaar rittenregistratiesysteem wordt vastgelegd,
Met een druk op de knop kunt u alle relevante gegevens
voor de belastingdienst uitlezen op het Moving Intelligence
platform. Zowel de Mi40 als de Mi50 zijn voorzien van het
Keurmerk RitRegistratieSystemen. Alle details van iedere
gereden rit, zowel zakelijk als privé, worden automatisch
voor u geregistreerd.

Heeft u meerdere auto’s/voertuigen in beheer, dan wilt u
natuurlijk inzicht hebben in uw wagenpark. Met de Mi50 kunt
u zien wie wanneer, waar en in welke auto gereden heeft. Maar
u kunt de voertuigen ook live volgen. Met een druk op de knop
heeft u de positie van al uw voertuigen met een Mi50 inzichtelijk,
zonder dat dit tijd en allerlei telefoontjes kost. Tevens biedt de
Mi50 een rijstijlanalyse van de bestuurder. Alles wordt netjes
geregistreerd door het systeem en weergegeven in het Moving
Intelligence platform. Zo heeft u een mooi systeem waarmee u
kunt sturen op onderhoudskosten en brandstofgebruik.

Eenvoud en gebruiksgemak
De Mi50 heeft een klein formaat. Het wordt door uw dealer of inbouwspecialist vakkundig en niet zichtbaar in het voertuig
geïnstalleerd en daarna getest. Natuurlijk heeft het systeem geen invloed op de aanwezige voertuigelektronica. Na installatie
ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het voertuig aan uw Moving Intelligence account toe. In de online shop kunt u
het gewenste pakket activeren. Na activatie zijn de diensten per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief. In het Moving
Intelligence platform beheert u zelf de administratieve gegevens, de voertuig(en) en de rechtenstructuur. Voor de alarmcentrale
kunt u zelf de alarmcontacten met de daarbij behorende persoonlijke code aanmaken.

movingintelligence.com

MiClassify

MiReader

Wanneer u als ondernemer of een van uw medewerkers
het voertuig ook privé gebruikt, is het handig als u overzicht
heeft in de zakelijke en privé gereden kilometers. Ook als u
uw zakelijke auto niet fiscaal bijtelt, is het nodig om inzicht
te hebben in hoeveel kilometer u privé gereden heeft. Met
het MiGreen wagenparkbeheer pakket kunt u via het
plaform en app uw ritten classificeren.

Het achterhalen wie, waar en wanneer in een bepaalde
auto heeft gereden, is altijd een uitdaging. Met de Mi50 en
MiReader is persoonsidentificatie mogelijk. Dit betekent dat
door de MiReader elke rit wordt geregistreerd en deze data
direct wordt gekoppeld aan de berijder.

De Mi50 is uit te breiden met de MiClassify, een ritkeuze
schakelaar die u op privé of zakelijk kunt zetten.

Daarmee krijgt u inzicht in de ritgegevens van de diverse
bestuurders en kunt u verschillende wagenparkbeheer
rapportages op bestuurdersniveau genereren.
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PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau)
SCM/VbV Klasse Voertuigvolgsysteem TT04
Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS)
Live volgen
Actieve notificatie POI in- en uitgaand
GSM en GPS
Zichtbaar in online platform en MiApp (iOS en Android)
MiClassify en MiReader (uitbreiding)
Wagenparkbeheer rapportages
GSM Jamming detectie (i.c.m. MiBlock)
Afmeting (mm)

82x87x34

Diensten pakket | MiBlack - Beveiliging met meldkamer

€ 1795

Diensten pakket | MiOrange - Beveiliging zonder meldkamer

€ 895

Diensten pakket | MiGreen - Wagenparkbeheer

€ 995

Online platform & app
Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal
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. De MiApp is beschikbaar voor iOS en Android.
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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.

SCM gecertificeerd voertuigvolgsysteem (Mi50+MiBlock)
Eén systeem voor zowel beveiliging- als wagenparkbeheer
Keurmerk RitRegistratieSystemen
Uit te breiden met extra functionaliteiten
Back-up batterij
3D G-force sensor voor rijstijlanalyse, crashdetectie en eCall
Eenvoudig te combineren met andere Mi producten
Te beheren via MiApp (iOS en Android)

*bedragen zijn per maand exclusief BTW en hardware

Moving Intelligence B.V.
Hogeweg 33
5301 LB Zaltbommel

+31 88 99 000 00
Openingstijden:
Ma. - Vrij.: 08:30 - 17:30

info@movingintelligence.com
sales@movingintelligence.com
movingintelligence.com

