Platform ‘basis’
Het platform ‘basis’ is geschikt voor de no-nonsense gebruiker. Dit platform biedt u
uitsluitend de essentiële functies met eenvoudig bedieningsgemak tegen een zo laag
mogelijke kostprijs.
De basisfuncties van dit platform zijn:
Ø Actuele positie weergave op kaart via PC of smartphone
Ø Google Street view
Ø Historie van de ritten (plus stilstaan tijden)
Ø Te gebruiken via online platform PC of mobiel
U krijgt u een eigen username en password om in te loggen op uw eigen online platform.
Na het inloggen krijgt u een overzicht van uw gekoppelde Nanotracer modules, deze zijn
tevens direct zichtbaar op de kaart. Heeft u meerdere GPS modules? Dan worden deze
overzichtelijk weergegeven op de kaart.
Overzicht:
Na het inloggen direct de locatie van uw GPS module(s)

U kunt per Nanotracer de geschiedenis van de markers bekijken. U kunt zelf een tijds bestek
aangeven waar u de historie van wenst te zien. Onderstaand ziet een uitdraai van de historie
in tabelvorm (inclusief gegevens zoals , tijdstip, batterij niveau en snelheid). Onder deze
tabel foto een uitdraai van de markers op de landkaart. De markers op de kaart worden
geplot conform het ingesteld tijds bestek (bijvoorbeeld van 1 dag of 1 week etc.).

Rithistorie:
U heeft de mogelijkheid om per NanoTracer de ritten te bekijken. U kunt u zelf de tijdvak
bepalen (bijvoorbeeld per dag, week, maand etc.). De ritten worden op de kaart
weergegeven samen met de parkeer locaties.

Grafiek weergave:
Vermoed u een snelheid overtreding? U kunt eenvoudig via een grafiek weergave de
gereden snelheid inzien binnen een instelbare tijdsvak. U kunt op deze manier eenvoudig en
zeer snel ‘piek’ snelheid inzien.

Platform ‘Basis’ kunt u gebruiken op zowel mobiel als PC.

Prijzen:
Ø 1 jaar: 59,95 euro
Ø 5 jaar: 199 euro (omgerekend 39,80 euro per jaar)
Note:
Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw. Dekking geldt voor binnen Europa en is inclusief
online platform en simkaart (PC en Mobiel).

