BEHEER
ALLE
BEDRIJFSMIDDELEN
LINK 340
BEWAAK UW BEDRIJFSMIDDELEN EN VOERTUIGEN OP ÉÉN INTERFACE
Het volgsysteem LINK 340 geeft u, in combinatie met WEBFLEET, inzicht in de posities
en het gebruik van uw bedrijfsmiddelen. U kunt alle bedrijfsmiddelen met voeding en
voertuigen in uw wagenpark bewaken via één interface, zodat u uw bedrijfsmiddelen beter
kunt beheren. Daarnaast helpen geautomatiseerde processen en meldingen u de werklast
te verminderen.

VOORDELEN
HOUD ALTIJD DE TOUWTJES IN HANDEN
•	Stelt u op de hoogte wanneer uw bedrijfsmiddel wordt verplaatst waardoor
onbevoegd gebruik wordt ontmoedigd en u snel op diefstal kunt reageren.
•	Minimaliseert het risico van diefstal, verlies of misplaatsing met een duidelijke
zichtbaarheid van uw bedrijfsmiddelen.

VERMINDER DE WERKLAST DANKZIJ GEAUTOMATISEERD ASSET
MANAGEMENT
•	Verstrekt posities en geautomatiseerde rapportage over de wijze waarop uw
bedrijfsmiddelen worden gebruikt.
• Traceert uw bedrijfsmiddelen en uw wagenpark via één interface.
•	Verbetert de nauwkeurigheid en efficiëntie van het factureren van
huurgoederen of het bijhouden van de boekhouding van bedrijfsmiddelen.

BESPAAR KOSTEN EN BEHOUD DE WAARDE VAN UW
BEDRIJFSMIDDELEN
• Ondersteunt geplande onderhoudstaken om kostbare uitvaltijd te voorkomen.

BEHEER
ALLE
BEDRIJFSMIDDELEN
FUNCTIES

SPECIFICATIES

VOLGEN EN BEWAKEN

Afmetingen: 135 x 62 x 38 mm

Bekijk de huidige posities plus de kilometer- en verplaatsingsstatussen voor
een beter inzicht in de manier waarop uw bedrijfsmiddelen worden gebruikt.

Gewicht: 189 g

DIRECTE WAARSCHUWINGEN

Voedingsspanning: 12 V / 24 V
(min. 8 V tot max. 32 V) DC

Ontvang een melding wanneer de status van een bedrijfsmiddel verandert,
bijvoorbeeld wanneer het een gedefinieerd gebied binnengaat of verlaat
of wanneer een verplaatsing wordt gedetecteerd.

TRACE-CONTROLE
Verkrijg inzicht in waar uw bedrijfsmiddelen zijn geweest met elke vijf
minuten een update van de positie op de kaart.1

ONDERHOUD NOTIFICATIES
Plan en beheer de onderhoudstaken van uw bedrijfsmiddelen eenvoudig
op basis van de kilometerteller, motoruren of tijd sinds het laatste
onderhoud.

RAPPORT OVER GEBRUIK VAN BEDRIJFSMIDDELEN
24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot rapporten met betrekking
tot uw bedrijfsmiddelen, inclusief huidige positie, rit, onderhoud, adres/
locatie en invoerrapporten (bijv. status van trailerdeur).

DAGELIJKSE HARTSLAGCONTROLE VAN DE
BEDRIJFSMIDDELEN
De interne accu in de LINK 340 geeft een dagelijkse update van de locatie
van uw bedrijfsmiddelen locatie wanneer die niet in gebruik is. 2

MOTORUREN
Krijg een beter begrip van hoe uw machine wordt gebruikt door het
monitoren van de motorlooptijd van uw bedrijfsmiddelen.

KOPPELING
Als uw voertuig ook is uitgerust met een LINK-tracking-apparaat, dan is de
gekoppelde activa-informatie wordt automatisch op de kaart weergegeven
voor zowel de voertuigen als de activa. U kunt gemakkelijk identificeren
welke activa verbonden met welk voertuig.

18-polige interface

Aan/uit-LED / GPS-LED / CEL-LED

Bedrijfstemperatuur:
-20°C tot +60°C
Beschermingsklasse: IP 67
Mobiele netwerken: geïntegreerde
antenne en module voor mobiel
netwerk.
• LTE-M B3/B8/B20
• EGPRS 900/1800 MHz
GPS: geïntegreerde GPS-antenne en
GPS-ontvanger
Oplaadbare batterij: Li-Ion-batterij,
3,7 V, 5800 mAh
Digitale invoer: 4 negatieve triggeringang

1	Trace view geeft niet de exacte routes aan die de activa
hebben afgelegd.
2	Beschikbaar gedurende een periode van maximaal
90 dagen wanneer de LINK 340-batterij volledig is
opgeladen. Wanneer het actief in gebruik is, is de
tracking rate 1 positie om de 5 minuten.

