
 

 

Volledige beveiliging controle en rapportage met de GeoChaser ECO 
 

Wilt u geautomatiseerd een kilometeradministratie, volledige controle, beveiliging en rapportage van 
uw voertuig of machine, dan kiest u voor de GeoChaser ECO. Alle rapportages zijn eenvoudig te 
koppelen met andere softwarepakketten en te exporteren naar Excel. In uw account zijn er diverse 
mogelijkheden om alarm-meldingen aan een zelfgekozen e-mailadres te versturen. Natuurlijk hebben 
wij ook voor een app gezorgd. 

Daarom kiest u voor een GeoChaser ECO 
 

• Volledige Kilometeradministratie  

• Volledige Urenregistratie 

• Alle systemen overzichtelijk in 1 platform 

• GPS Locatie on demand 

• Diverse alarmen waaronder Geofence en 
diefstal  

• Systeem met Back-up batterij (7 dagen)  

• Optie Startonderbreker 

• Diverse rapportages  

• Rapporten eenvoudig te exporteren naar Excel 

• Push notificaties 

• Koppeling met Carewise / ParkD / Fidron 

• Android en IOS App 

 

Geschikt voor 
Berijders van een leaseauto of een auto van de zaak 
Beheerders van een compleet wagenpark 
Monitoren en rapporteren van voertuigen en machines. 
Verhuurbedrijven 

 

Volledige kilometerrapportage  

Dé oplossing voor een sluitende kilometerregistratie 

Het GPS-volgsysteem werkt ruim binnen de norm die de Belastingdienst hieraan stelt. U kunt kiezen 
uit een basis kilometerregistratie of een gedetailleerde kilometerregistratie. Zo kunt u zelf bepalen of 
u maximaal inzicht en aansturing wilt als werkgever, of minimale kosten en een helder overzicht. 

Dit wordt weergegeven in de KM-registratie;

• Merk van de auto 

• Type van de auto 

• Kenteken van de auto 

• Periode waarin u de auto in uw bezit heeft 

• Datum van de rit 

• Begin- en eindstand van de kilometerteller 

• Adresgegevens van locatie van vertrek en 
aankomst 

• Route die u gereden heeft  

• Aard van de rit: privé of zakelijk 

• Duur van de rit 

• Aankomst en vertrektijd 



 

 

 

Volledige urenrapportage  

 

Urenadministratie is het registreren 
van de machine uren voorzien van 
start -en eindtijden inclusief een 
dagteller. De geregistreerde tijden 
worden duidelijk weergegeven in een 
helder overzicht per week, maand, 
afgelopen jaar of een geselecteerde 
periode.  

 

Ideale oplossing voor verhuurbedrijven 

Voor verhuurbedrijven is het noodzakelijk om te weten 
hoeveel draaiuren de verhuurde objecten hebben gedraaid. 
In uw account zijn er diverse alarm-meldingen aan een 
zelfgekozen e-mailadres aan te geven. Bijvoorbeeld: Na 
100 uur periodiek onderhoud of na 500 uur onderhoud 

gewenst. 

 

Een compleet uren registratiesysteem die eenvoudig 

kan worden geëxporteerd naar Excel. De GeoChaser 

Eco activeert de urenteller wanneer het contact wordt 

ingeschakeld van de machine of het voertuig. 

 

 

 

Service: 
 

12Trace heeft een interne serviceafdeling waar gekwalificeerde mensen u graag verder helpen.  

 De R&D afdeling van 12Trace heeft zowel de Hardware als de embedded software 
ontwikkeld, de mensen op de IT-afdeling hebben de webapplicaties geschreven. Dit 
betekent dat maatwerk voor u geen probleem is, zo hebben wij al speciale uitvoeringen 
gemaakt voor de nautische industrie, ook een speciale uitvoering gemaakt voor de 
agrarische sector. 
 
Kwaliteit volgens een hoge norm: 12Trace heeft haar producten ‘in house’ ontwikkeld. De producten worden 

onder ISO 9001 gefabriceerd.   

https://track-trace.12trace.nl/toepassingen/urenregistratie/

