Mi50
Eén systeem voor beveiliging, rittenregistratie en wagenparkbeheer
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

Rittenregistratie

(SCM gecertificeerd voertuigvolgsysteem)

(Keurmerk RitRegistratieSystemen)

De Mi50 is een voertuigvolgsysteem en in
combinatie met de MiBlock een SCM
gecertificeerd 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.

Een kilometeradministratie bijhouden kan
een tijdrovende klus zijn. En toch is het
nodig. Bijvoorbeeld om boetes te
voorkomen van de fiscus. 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.
De Mi50 is voorzien van het Keurmerk
RitRegistratieSystemen. Alle details van
iedere gereden rit, zowel zakelijk als privé,
worden automatisch voor u geregistreerd.

Wagenparkbeheer
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 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
naar behoefte diverse diensten activeren
waarbij u zelf de looptijd bepaald. De
diensten zijn 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.

MiReader
Als voertuigen door meerdere
personen worden bestuurd...

MiClassify
Met één knop registratie van
privé en zakelijke kilometers
Als u als ondernemer uw voertuig ook privé gebruikt, is het

Willen weten wie wanneer in een bepaalde auto heeft gereden,

handig als u overzicht heeft in de zakelijke en privé gereden

is altijd een uitdaging. De MiReader is dan voor u een uitkomst.

kilometers. Ook als u uw zakelijke auto niet fiscaal bijtelt, is het

Met dit systeem is persoonsidentificatie mogelijk. Dit betekent

nodig om inzicht te hebben in hoeveel kilometer u privé gereden

dat door de MiReader elke rit wordt geregistreerd en direct

heeft. Met de MiClassify regelt u dit met één druk op de knop.

wordt gekoppeld aan de berijder. De berijder is verplicht om een

De MiClassify is niets anders dan een ritkeuze schakelaar die u

pas (keyfob) langs een reader te halen voordat hij de auto gaat

op P (privé) of Z (zakelijk) kunt zetten. Afhankelijk van het soort rit,

starten. Doet hij dat niet, dan gaat het systeem piepen. Dit blijft

zet u de schakelaar in de gewenste stand. Als er vooral zakelijk

hij doen conform de gekozen instelling: 1 piep, 90 seconden

gereden wordt, dan kunt u de schakelaar het beste in de

lang piepen of continu piepen totdat het voertuig weer stil staat.

zakelijke stand laten staan en in geval van uitzondering deze op

Het voertuig kan wel wegrijden. Er vindt dus geen blokkering

P zetten. De classificatie wordt net als de rit, realtime verwerkt

plaats. De persoonlijke (ID)profielen zijn (zelf) eenvoudig te

en direct getoond op ons Moving Intelligence platform.

beheren

op

het

Moving

Intelligence

platform.

Alleen

geautoriseerde gebruikers kunnen de gegevens inzien. Met de
MiReader krijgt u inzicht in de ritgegevens van de diverse
bestuurders. Dit is uit te breiden met bijvoorbeeld rijstijlanalyse
per bestuurder.

MiApp en online platform
Via de MiApp en het online Moving Intelligence 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 gratis MiApp is beschikbaar voor iOS
en Android.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klein formaat
Vakkundig ingebouwd door gecertificeerde installateurs
Modernste technologie
Eén systeem voor zowel beveiligings- als
wagenparkbeheerdiensten
Keurmerk RitRegistratieSystemen
SCM gecertificeerd voertuigvolgsysteem (Mi50+MiBlock)
Uit te breiden met extra functionaliteiten
Back-up batterij
3D G-force sensor voor rijstijlanalyse, crashdetectie en
eCall
Activatie op het Moving Intelligence platform
Eenvoudig te combineren met andere Mi producten
Te beheren via MiApp (iOS en Android)

movingintelligence.com

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

