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track-and-trace
Beweging in kaart
Meten is weten. Om zeker te weten dat uw voertuigen en mensen optimaal presteren, wilt u inzicht in waar ze zijn en wat ze
doen. Dat is waardevolle management informatie om uw organisatie efficiënter te sturen. Zo kunt u tijdwinst boeken, strakker
plannen, een sluitende fiscale kilometerregistratie voorleggen,
minder CO2 uitstoten en brandstofverbruik terug dringen.
Om dit in de praktijk waar te maken, wilt u een praktische
en betaalbare oplossing die alle gegevens over mobiliteit
centraal registreert en opslaat. Relevante gegevens moeten
met een druk op de knop toegankelijk zijn. Dan weet u waar
voertuigen en medewerkers zich bevinden. Aan de andere

COMPANY HIGHLIGHTS
RAM mobile data is al bijna 20 jaar één van de meest
vooraanstaande spelers op het gebied van mobiele data
communicatie voor de zakelijke markt. Met zijn eigen cloud
gebaseerde dienst track-and-trace levert RAM oplossingen voor ritregistratie van voertuigen en personen alsook
temperatuurregistratie in koelwagens, meting van rijgedrag,... . In het kader van track-and-trace werkt RAM reeds
sinds 2005 samen met de Confederatie Bouw voor de rit- en
aanwezigheidsregistratie van de arbeiders in de bouw.
RAM mobile data is ook eigenaar van het
Mobitexnetwerk,het eerste pakketgeschakelde netwerk voor
mobiele datacommunicatie. RAM infotechnology beheert
applicaties en systemen, onder andere voor organisaties in
de gezondheidszorg. RAM heeft vestigingen in Nederland,
België en Duitsland. Bij RAM werken in totaal ruim 100
mensen en het hoofdkantoor is gevestigd
in Maarssen. Meer informatie is te vinden op www.ram.be
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kant kunnen uw mensen er op vertrouwen dat u altijd met ze in
contact staat. Dat is handig voor vragen, maar vooral veilig in
het geval van problemen of incidenten. track-and-trace geeft
naast een actueel inzicht, ook historische gegevens weer, die
helder worden gepresenteerd in verschillende rapporten. Zo
kunt u trends herkennen en waar nodig actie ondernemen.

De beste keuze
De eisen die bedrijven aan een rit registratie systeem stellen
zijn duidelijk. Maar hoe weet u nu zeker dat u de beste keuze
maakt? Zeker in een markt boordevol oplossingen, functionaliteit, contractvormen en prijsverschillen.

Een transparante oplossing op
maat van uw behoefte.
Het antwoord is echter eenvoudig: we luisteren naar wat u
nodig heeft en vertalen dit naar een oplossing op maat.
Zo sluiten onze oplossingen altijd aan op uw bedrijfsvoering.
Zonder onnodige extra’s of kosten. Budgettair weet u waar u
begint, en vooral ook waar u eindigd. Hebt u vragen? Wenst
u advies? Wij geven u snel antwoord. Op die manier haalt u
altijd het maximale rendement uit track-and-trace.
Ons advies op maat gaat echter niet ten koste van de flexibiliteit. Door onze jaren lange ervaring en als een pionier
in track-and-trace hebben we door de jaren heen een zeer
volledige oplossing opgebouwd, waardoor de meeste wensen
standaard met onze applicatie kunnen ingevuld worden,
zo niet, voegen we extra modules toe. Bovendien volgt ons
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Toepasbaarheid
De praktische en betaalbare mobiliteitsoplossingen van

 roductmanagement de nieuwe ontwikkelingen binnen
p
de markt op de voet, en blijven door middel van meerdere
updates per jaar een toonaangevende internationale speler.
Wenst u de gegevens rechtstreeks in uw ERP-systeem, ook
dat kan via onze SOAP interface.
Daarmee is uw investering ook op de lange termijn gegarandeerd.

RAM track-and-trace zijn uitermate geschikt voor:
•
facturatie
•
aanwezigheids-registratie
•
rijgedragcontrole
•
temperatuurmeting
•
CO2 uitstoot
•
brandstofverbruik
•
fiscale rapportages
•
urenregistratie
•
projectadministratie

Hoe werkt het?
Na installatie worden de GPS alsook de statussen doorgestuurd naar track-and-trace. Al deze informatie is direct
beschikbaar via een gebruikersvriendelijke interface.
Naast een aantal standaard rapporten kan u zelf nog rapporten samenstellen die nodig zijn voor specifieke activiteiten
of afdelingen binnen uw bedrijf.U bepaalt welke informatie
gepresenteerd wordt. Dat kan variëren van overzichten per
klant of voertuig tot project of medewerker. Zo beschikt u
altijd over de managementinformatie die nodig is om uw
organisatie effectief te leiden.

Daarnaast biedt track-and-trace een compleet aanbod
maatoplossingen.
Neem voor specifieke vragen of extra informatie contact
op met onze specialisten via 02 715 25 11.

De voordelen op een rij:
• Maximaal inzicht in uw wagenpark
• Toegang tot real-time en historische gegevens
• Rapporten op maat
• Heldere prijsstelling
• Flexibele functionaliteit
• Heldere managementoverzichten
• Veiligheid en vertrouwen voor medewerkers
• Steeds de nieuwste software inbegrepen
• Eén aanspreekpunt voor service op maat

www.track-and-trace.be
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Maximaal inzicht in mobiliteit
Toegang tot real-time en historische gegevens
Rapporten op maat
Heldere prijsstelling
Flexibele functionaliteit
Heldere managementoverzichten
Veiligheid en vertrouwen voor medewerkers
Steeds de nieuwste software inbegrepen
Eén aanspreekpunt voor service op maat

RAM Mobile Data N.V.
Park Station
Woluwelaan 148-150
1831 Diegem
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02 715 25 11
02 715 25 00
info@ram.be
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