
Bestuurdersidentificatie
TraQz maakt het mogelijk om niet alleen alle gegevens 
van uw voertuigen te zien,  maar ook de hierbij 
behorende bestuurders. Dit is vooral wenselijk wanneer 
er wisselende bestuurders gebruik maken van een 
voertuig, bijvoorbeeld bij snelheidsovertredingen.

Zakelijk en Privé
Met de TraQz TQA-001 is het mogelijk om op 
verschilende manieren de zakelijke en privé gereden 
kilometers te scheiden. Gebruiken uw medewerkers 
het voertuig ook privé? Dan zorgt TraQz er met de 
privacy module voor dat de gereden kilometers, maar 
NIET de adressen geregistreerd worden, zodat een 
privé rit ook privé blijft.
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Innovatieve GPS
traceersystemen
We measure all your digital inches!

Know What, When and Where!

Andere TraQz oplossingen
Data-overdracht
Implementatie naar eigen CRM systeem
Aan/uit switchen van functies aan boord
Lagere verzekeringspremies
Kosten reductie door inzichtelijkheid fleet locaties 
en stromen
Europese soft –en hardware
Betrouwbaar KPN netwerk



Know What, When and Where!

TraQz biedt voor elke situatie een passende oplossing
GPS trackers voor uw wagenpark, mobiele objecten en medewerkers. TraQz levert innovatieve, 
gebruiksvriendelijke en betaalbare online traceersystemen voor het volgen en beheren van het wagenpark, 
mobiele objecten en medewerkers.

TraQz levert met de TQA-001 een uitermate gebruiks-
vriendelijk voertuigvolg- en ritregistratiesysteem, 
waarmee u direct de efficiëntie van uw buitendienst 
verhoogt.

Real-time volgen
TraQz is volledig web-based, dus er hoeven geen dure 
en ingewikkelde software programma’s geïnstalleerd 
te worden.  U kunt op basis van 30 seconden 
voertuigen overal real-time volgen via een overzichtelijke 
kaart op uw scherm.

Voor al uw vragen mail naar: sales@traqz.com of bel: 0180 - 480 950

Zodoende kunt u de inzet van uw buitendienst 
optimaliseren en actief inspelen op voorkomende 
spoedgevallen en wijzigingen in de planning. 
Bovendien kunt u van te voren nog beter plannen.

Terugzien gereden routes en snelheden
U kunt de gereden routes met bijbehorende snelheden 
tot 7 jaar terug raadplegen, waardoor u in één 
oogopslag ziet of er van de geplande werktijden of 
routes is afgeweken. Uiteraard geeft deze rapportage 
u ook een inzicht in het rijgedrag van de 
betreffende medewerker.

Duidelijkheid omtrent bijtelling
TraQz levert een sluitende rittenadministratie voor de 
belastingdienst. U hoeft zich geen zorgen te maken 
over naheffingen in het kader van bijtelling.

Rit- en Urenrapportage
Naast een sluitende fiscale rapportage en het real-
time inzicht in de positie van uw voertuigen, levert 
TraQz u een heldere uren-rapportage, die u inzicht 
geeft in reistijden, alsmede de werktijden bij uw 
klant op locatie. Zo voorkomt u achteraf discussies 
over gefactureerde uren.


