
GPSTracking
 Få overblik over køretøjer og andet materiel
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FORDELE VED GPS TRACKING
• Nemt og hurtigt overblik over køretøjer og andet materiel

• Indblik i kørselsadfærd og kørte kilometer

• Muliggør optimering af kørsel og brændstofforbrug  - kør “grønt”

• Køre-, arbejds- og rapporter over tidsforbrug

• Undgå tvivlsspørgsmål – Dokumentation, også ved kundekrav

• Faktureringsgrundlag

• Forbedret kundeservice

• Alarmer og tyverisikring

WEBTRACK 
Følg køretøjer, hent historik og rapporter online på WebTrack.

r2pTrackings WebTrack er en brugervenlig platform, hvor man nemt kan skabe et hurtigt overblik over alle 
sine køretøjer og øvrig materiel. 

Ved hasteopgaver kan man via ”Find Nærmeste Enhed” hurtigt se, hvem der kan være på opgaven først og 
derved yde en bedre kundeservice og optimere kørslen. 

Medarbejderen slipper for at skulle skrive kørsels- og arbejdssedler, da de kan indhente kørselsrapporter 
via platformen. Rapporterne kan desuden bruges som dokumentation til SKAT, samt dokumentation ved 
uoverensstemmelser med kunden omkring aftalt arbejdstid og sted.

Undgå tyveri og opsæt alarmer på køretøjerne i tidsintervaller som er tilpasset jeres virksomhed. Bevæger 
køretøjet sig udenfor den aftalte tid, modtager man en alarm via SMS eller E-mail. 

Opret brugere med forskellige rettigheder og håndter hvilke enheder de enkelte brugere skal have adgang 
til via deres login. 
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EASYBOX - PB001M
• Plug’N’Play - montering i køretøjets OBD stik,

der ikke kræver brug af montør.
• Flytbar med adapter kabel.
• Typisk brug i alm. køretøjer, hvor det ikke er et

krav at GPS er skjult og stadig har behov for
online positioner og rapporter.

PB130M
• Fastmonteret enhed der nemt kan skjules ved

montering.
• Typisk brug i alm. køretøjer, hvor det er er en

fordel at GPS er skjult og har behov online
positioner og rapporter.

PB204B
• Vandtæt og støvtæt; IP67 rating gør den ideel

til bl.a. entreprenør maskiner.
• Fastmonteret enhed der kan skjules ved mon-

tering.
• Stort internt backup batteri med flere dages

standby tid.
• Typisk brug i køretøjer med krav om forsikrings-

godkendt tracker, eller i miljøer hvor der stilles
større krav til modstandsdygtighed overfor
vand og støv.

T7+ CONTAINER TRACKER
• IP69k rating gør enheden modstandsdygtig

over for alt slags nedbør.
• Hurtig og nem installation der ikke kræver brug

af montør.
• Lang batteri levetid.
• Typisk brug på containere og andet materiel

uden egen strømforsyning.

PB3200 4G
• Fastmonteret enhed til CAN-BUS data.
• Mulighed for automatisk download af tachograf

data.
• 3 input til overvågning og registrering af udstyr.
• Typisk brug i lastbiler og busser.

UDVIDEDE FUNKTIONER I WEBTRACK  
MED CAN-BUS DATA/PB3200 4G
• EcoTrack rapporter der bidrager til en grønnere

kørsel med oversigt over acceleration, hårde
opbremsninger, brug af fartpilot, omdrejninger i
minuttet m.m.

• Tachograf Remote Download

HARDWARE
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UNDGÅ TYVERI MED FORSIKRINGSGODKENDT GPS TRACKER 
FRA R2PTRACKING
Kræver forsikringsselskabet en forsikringsgodkendt tracker i din bil eller motorcykel?
r2pTracking tilbyder en komplet løsning bestående af GPS tracker, montage, online GPS Tracking og  
opkobling til døgnbemandet alarmcentral hos Securitas. 
Vores GPS-Tracking løsning er godkendt som forsikringstracker af brancheorganisationen Forsikring & 
Pension, og efterlever derfor de krav der bliver stillet af deres medlemmer. 

En forsikringsgodkendt GPS Tracker fra r2pTracking består af:  
• Forsikringsgodkendt GPS boks med kraftigt backup batteri
• Fastmonteret og skjult montage
• Type A Klassificeret GPS Tracker godkendt af Forsikring & Pension (Reg.nr. 10.218-13248)
• Døgnbemandet alarmcentral hos Securitas, som er godkendt af Rigspolitiet
• Underskrevet installationserklæring/dokumentation til forsikringsselskabet
• Adgang til r2pTrackings platform med online adgang til køretøjet

r2pTracking ApS har siden 1997 udviklet og solgt GPS baserede grønne løsninger til bl.a. flådestyring og tyverisikring af 
kørende materiel i Europa. Hos r2pTracking står et hold dedikerede danske og internationale medarbejdere indenfor salg, 
service, support, udvikling og montage, klar til at kunne tilbyde de bedste løsninger inden for tracking, sikring af medar-

bejdere/materiel samt optimering af den daglige drift. 

Vi samarbejder med mange forskellige brancher, bl.a. offentlig transport, turistfart, transport og spedition, montage og 
service, bygge og anlæg. Vores erfaring og store branchekendskab gør, at vi er i stand til at hjælpe kunden til den bedste 

løsning med fokus på optimering af de kørende ressourcer og større indtjening.

GARMIN DASH CAM FRA R2PTRACKING
r2pTracking tilbyder i samarbejde med Garmin 2 forskellige Dash Cam til optagelse.
• Mini kørselskamera til dokumentation af ulykker med automatisk optagelse af hændelse.
• Undgå tvivl med forsikringsselskabet og skyldsspørgsmål.
• Mobil-APP (Garmin Drive) til at gennemse optagelser.
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