
Hét betaalbare track & tracesysteem

                      voor uw wagenpark, materieel en vaartuigen



Betaalbaar
Gebruiksvriendelijk
Transparant in kosten
Zonder abonnementskosten
Met Europese dekking



TrackJack is leverancier van betaalbare track & trace systemen zonder abonnementskosten. 
Geschikt voor vaar- en voertuigen en materieel. Wij streven naar betaalbaarheid voor de klant 
en maken GPS track en trace systemen toegankelijk voor een breed publiek.  

Onze klanten zijn o.a. grote verhuurmaatschappijen, leasemaatschappijen en loonbedrijven. 
Maar niet alleen de zakelijke klanten, ook de particuliere markt. Via verschillende verkooppunten 
zijn we verkrijgbaar. 

Wat TrackJack anders maakt zijn de Unique Selling Points!
       Betaalbaar: zowel de hardware als het gebruik.
       Gebruiksvriendelijk: werking d.m.v. persoonlijk internetaccount.
       Transparant: u staat nooit voor onverwachte kosten.
       Zonder abonnementskosten: geen vervelende maandelijkse kosten.
       Met Europese dekking: standaard dekking in 27 landen.

De visie van TrackJack
Track & trace oplossingen betaalbaar en gebruiksvriendelijk maken voor zowel de zakelijke als 
particuliere sector, standaard met Europese dekking en zonder maandelijkse abonnementskosten. 
We garanderen openheid, flexibiliteit en een hoog servicegehalte aan de klant. Door deze openheid 
zal er nooit een onvoorziene financiële verrassing ontstaan. 

Marktleider
De combinatie van bovenstaande genoemde punten maakt dat TrackJack marktleider is op het 
gebied van betaalbare track & trace oplossingen. En de doelstelling is om dit ook binnen Europa te 
worden.  Doordat we zowel voor de zakelijke als particuliere sector oplossingen bieden, zijn we zeer 
breed inzetbaar. 

TrackJack Europe
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U kunt TrackJack op uw wensen laten aansluiten, door zelf het gebruik te kiezen. Standaard 
kunt u met TrackJack een jaar lang lokaliseren door heel Europa. Als u een andere wens heeft 
kunt u dit aanpassen door middel van verschillende levels.

Levels
TrackJack werkt door middel van zes levels, waarbij elk level eigen functionaliteiten biedt. 
Hierdoor kunt u met één systeem allerlei verschillende toepassingen kiezen. 
Op de volgende pagina treft u het overzicht van levels aan met de bijbehorende 
functionaliteiten. 

Persoonlijk internetaccount
TrackJack werkt volledig web based. Dit houdt in dat u het systeem nooit hoeft uit te lezen. 
U kunt op elke computer inloggen op uw persoonlijke internetaccount en locaties bekijken. 
Zo kunt u altijd en overal gegevens monitoren en beheren.

Inbouw
TrackJack is zeer eenvoudig in te bouwen. 
Doordat TrackJack veel functionaliteiten biedt, 
is een juiste aansluiting noodzakelijk. 

TrackJack werkt samen met een gecertificeerd 
inbouwstation dat door heel Nederland op een 
door u gewenste locatie inbouwt voor één vast
tarief. Als u de inbouw liever zelf wilt doen, is 
dit uiteraard ook mogelijk. 

Hoe werkt TrackJack?
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Levels & functionaliteiten

Europese dekking
Standaard biedt TrackJack bij ieder level Europese dekking. Dit betekent dat u TrackJack in 27 
Europese landen kunt gebruiken. 

Locatieafgifte
U kunt ervoor kiezen om zelf de locaties op te vragen of deze automatisch te laten doorgeven. 

Historie
Standaard slaat TrackJack de laatste 10 locaties op via het persoonlijk internetaccount. U kunt deze 
historie opslag ook verlengen. 

Snelheidsmelding
Deze melding ontvangt u  wanneer het object de aangeven snelheid overschrijdt. 

Ritregistratie
TrackJack biedt de mogelijkheid tot ritregistratie met het level Fleet Management . Alle gegevens 
van gereden ritten worden op het persoonlijk account opgeslagen en weergegeven. U ontvangt 
hiermee o.a.: start- en stoptijden, gereden kilometers, privé of zakelijk, adressen en locaties. Deze 
gegevens kunnen geëxporteerd worden naar Excel voor een sluitende ritregistratie. 

Veiligheidszone
U kunt een zone instellingen waarbinnen de TrackJack moet blijven. Dit kan door middel van het 
instellen van grenzen en een finish report. Als de grenzen worden overschreden, wordt hier 
automatisch een melding van verzonden. 

Koppeling met PAC
Ook bieden wij de mogelijkheid tot koppeling met een Particuliere Alarmcentrale. Mocht het object 
worden gestolen, verzorgt de PAC-centrale de opvolging hiervan na het ontvangen van de melding. 

De sabotage- en diefstalmeldingen worden op de volgende pagina beschreven. 



U of uw collega hoeft niet meer handmatig de gereden kilometers te noteren.

Het systeem registreert elke meter en onderscheidt zakelijke en privé gereden kilometers.

U print gemakkelijk fiscale rittenrapportages, die voldoen aan alle eisen die de Belastingdiens stelt.

Uw voordelen:

De Belastingdienst adviseert een sluitende rittenregistratie, waarbij 

ons systeem goed aansluit. Ervaart u zelf het gemak en de snelheid!

Volgens de eisen van de Belastingdienst

De rapportages van het rittenregistratiepakket Fleet Management, voldoen aan de strenge eisen die 

de Belastingdienst hieraan stelt. 

Zo moet vermeld worden: 

Het merk en het type auto, kenteken en de periode waarin de auto ter beschikking was. 

Per rit moet u kunnen aangeven: 

De datum, de begin- en eindstand van de kilometerteller en het vertrek- en het aankomstadres. 

Via onze rittenregistratie heeft u alle gegevens snel beschikbaar.

Level Fleet management



Standaard functionaliteiten

Naast de functionaliteiten van levels biedt TrackJack extra functionaliteiten. 

Aanpassen naam
Van elke TrackJack kunt u de naam aanpassen. Bij het ontvangen van meldingen, weet u direct 
om welk object het gaat. 

Sabotagemelding
Bij elk level heeft u de mogelijkheid om sabotagemeldingen te ontvangen. Deze ontvangt u 
wanneer de accuspanning van de TrackJack wordt verwijderd. 

Diefstalmelding
Ook deze functie ontvangt u standaard bij elk level. Wanneer het object verplaatst, zonder dat 
het contact wordt geactiveerd, ontvangt u een diefstalmelding.

E-mailmelding
Alarmmeldingen zoals: een veiligheidszone- diefstal en sabotagemeldingen ontvangt u op het 
ingegeven e-mailadres.

SMS-melding
U kunt alarmmeldingen ook per SMS ontvangen.

Inclusief Smartphone app



Gebruiksvriendelijker kunnen wij het niet voor u maken,

wel overzichtelijker en efficiënter!



U kiest niet zomaar een track & tracesysteem. 

U wilt er zeker van zijn dat het systeem dat u kiest bij uw wensen past. En dat het voordelen 

oplevert. 

Dat begrijpen wij. Wij willen daarom eerst van u weten wat u verwacht. En wat u wilt bereiken met 

het systeem. Wij kunnen u dan gericht adviseren.

U kunt rekenen op een goed advies en een heldere werkwijze. Zo ligt de prijs bijvoorbeeld vooraf 

altijd vast. U krijgt geen onverwachte kosten achteraf.

Meer weten?
U vindt ons op www.trackjack.nl, via +31 (0)10 8200 190 of via info@trackjack.nl.
Wij adviseren u graag en vrijblijvend.

Hoe snel en gemakkelijk ons systeem werkt en welke informatie u allemaal kunt monitoren.
Mail naar: info@trackjack.nl en vraag om een persoonlijke inlogcode. Overtuig uzelf!

Ervaar zelf

TrackJack Europe BV
Leeuwenhoekweg 20
2661 CZ  Bergschenhoek
The Netherlands

Track Jack Germany GmbH
Hoffmannallee 55

D-47533 KLEVE
Deutschland 

Zo werken wij...




