
EASYBOX – PB001M

 Sæt boksen i køretøjets OBD stik og så er du kørende
 Ingen installation  — giver lave startomkostninger
 Easyboxen er flytbar; kan flyttes mellem flere køretøjer
 Internt backup batteri
 Indbygget GSM og GPS antenne
 Boksen kan placeres diskret med forlænger kabel
 Adgang til vores unikke softwareplatform WebTrack

Kom hurtigt igang med EasyBox 
GØR TRACKING FLEKSIBEL MED EASYBOX 

Varevogne og personbiler

Få lidt mere med ProBox 130M
LILLE OG DISKRET TRACKER MED STÆRK POSITIONERING 

 Kompakt tracker med diskret montering
 Let at installere
 Mulighed for at trække data fra 2 input
 Indbygget GSM og GPS antenne
 Kraftig signalmodtagelse med hurtig og præcis

positionering
 Adgang til vores unikke softwareplatform

WebTrack

DRIVE SMART – PB130M

www.r2ptracking.dk  - Tlf.: +45 70 200 698  - E-mail: salg@r2p.com 

Dimensioner: 67,2 x 49,6 x 25 mm 
Vægt: 63 gram

Dimensioner: 65 x 56.6 x 20.6 mm
Vægt: 55 g



Online status i realtid hvor du bl.a. kan se, hvor dine køretøjer befinder sig 

Effektiv udnyttelse af dine køretøjer og optimeret daglig planlægning 

Rationalisering af administrative arbejdsprocesser med overskuelige driftsopgaver 

Dokumentationsgrundlag internt i virksomheden og fakturering af kunder

Elektronisk kørebog til dokumentation 

Mulighed for at reagere hurtigt og præcist ved pludselig opståede hændelser 

Opret alarmer og modtag SMS eller e-mail notifikationer ved aktivering 

Opret og administrer POI zoner

OVERBLIK, OPTIMERING OG 
VIGTIG DOKUMENTATION

Uanset hvor stor din flåde er og hvor mange biler du skal holde styr på, er det nødvendigt 
med et samlet overblik over dine køretøjer. Vi tilbyder dig en trackingløsning, der er  
brugervenlig og nem at tilgå. 

Med en status over, hvor dine biler befinder sig, bliver ressourcer som tidsforbrug og 
bilernes brændstofforbrug transparente. Det øger muligheden for at kontrollere din 
produktivitet. Din daglige planlægning bliver lettere og du får en mere effektiv udnyttelse 
af dine køretøjer. 

F ORDELE VED EASYBOX PB001M OG PB130M

SERVICEPLANLÆGNING 
Løsningen WebTrack indeholder et servicemodul, der holder styr på serviceplanlægning af dine 
køretøjer. Du sikrer på den måde en optimal vedligeholdelse og forlænger samtidig køretøjets 
levetid. Du får et samlet overblik over alle tilmeldte enheder og modtager en ugentlig 
servicerapport, så det er nemt at overskue, når det er tid til service.

ALARMER 
Det er nemt at oprette og administrere alarmer i WebTrack. Modtag en notifikation på SMS eller 
e-mail når alarmen bliver aktiveret, så du konstant er opdateret. 

DIGITALE INPUT 
ProBox 120B har 2 input, som bruges til at kontrollere og registrere brug af udstyr på dine 
køretøjer. Det kan f.eks. være brug af alkolås og meget andet. Dataerne benyttes eksempelvis til 
opgavestyring og tidsopgørelser. Du kan oprette alarmer på digitale input og modtage 
notifikationer, når input bliver aktiveret. 
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