Ook voor beveiligen van Scooters, Auto s,
Motoren, Boten en Mobiele Machines
(tot 10 jaar op één batterij !!)

Multimediaal Volg- en
Opsporing Systeem voor
héél Europa

V.O.S.; voor het volgen of weer terug vinden
van alles wat u dierbaar is!
Positie doorgifte via:
o Gesproken bericht: Mijn auto bevond zich om 11 uur 50 op de
Dorpsweg 12 te Gouda
o SMS bericht (inclusief adres en aangevuld met coördinaten)
o E-mail (inclusief een link naar een straten-kaartje)
o Via de website (achter een login account)
o Optioneel: via een XML koppeling (voor alarmcentrales)

Positie tot op 10 m nauwkeurig (GPS)
Bij géén GPS toch positiedoorgifte door GSM-mast-triangulatie!
Alarm bij: beweging, licht, tijd, geofence, landsgrenzen en temp
Eenvoudig instelbaar (2 telefoonnummers + 2 E-mailadressen)
Bestellen via: www.veiligopstap.nl.
Aanvullende info en advies op maat, bel: 088 - 55 6 33 55
V.O.S. is een concept van Veilig Op Stap B.V., Oost-Vlisterdijk 20, 2855 AC, Vlist;
KvK: Rotterdam, 58417125, IBAN: NL48RABO0102087423, BTW nr. NL853031265B01 www.veiligopstap.nl

Waarvoor is VOS (T) bedoeld?
Deze VOS-Locator is bedoeld voor het opsporen en/of
langdurig volgen van personen of voertuigen en dure
machines.
Bijvoorbeeld:
Scooters, motoren, auto s, caravans
Personen, elektrische fietsen, boten
Shovels, kranen, tractoren, hoogwerkers etc.
Containers

Kenmerken VOS-Locator (model T):
Locatiebepaling via GSM, GPS én Radiobaken (RFID)
Rapportage-interval 1x per 48 uur tot elke 10 minuten
Eigen klok-tijden instelbaar (2 momenten per dag)
Zelf te configureren (o.a. tel.nr, e-mail en objectnaam)
Alarmering bij:
o
o
o
o
o
o
o

Bewegingsdetectie (evt. gekoppeld aan kloktijden)
Lichtdetectie
Geofence doorbreking (veiligheidscirkel)
Temperatuur excessen (instelbare grenzen)
Landsgrensovergang (alleen e-mail)
Lage batterijspanning (alleen e-mail)
Time-out na instelbaar aantal uren (alleen e-mail)

Positiedoorgifte keuze uit:
o
o
o
o

Gesproken woord, inclusief naam en adres
Tekstbericht, inclusief naam en adres (SMS)
E-mail (met een link naar een straten-kaartje)
Via Internet (incl. link naar een straten-kaartje)

Batterij tot 3 of tot 10 jaar (afhankelijk van type batterij
en diverse instellingen, zoals rapportage frequentie)
Zware versie met waterdichte behuizing
Login account voor website met toegang tot:
o
o
o
o

Historische gegevens
Gebruiksgegevens
Wijzigen instellingen
Online volgen ( tracking )

Wat kost het VOS (T) pakket?

Er zijn twee mogelijkheden:

Pakket 1:
9,95 per maand
Minimum contractduur 1 jaar
Eenmalige kosten 199,- ( 229,-*)

Pakket-2:
19,95 ( 21,95*) per maand
Minimum contractduur 2 jaar
Géén eenmalige kosten

(*) Zwaardere batterij (max 10 jaar i.p.v. 3)

Prijzen zijn inclusief web- en e-mail rapportages
Doorgifte positie per SMS: 0,20 (instelbaar)
Doorgifte positie per Telefoon: 0,30 (instelbaar)
(Bedragen zijn inclusief BTW maar exclusief
14,95 éénmalige verzend- en administratiekosten)

Afmetingen: 55 x 52 x 21 mm, 52 gram
(zware uitvoering: 54 x 65 x 37, 145 gram)
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