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Impact Smart Portal
De Impact Personal tracker is standaard gekoppeld aan onze, in huis
ontwikkelde, dataportal*. Dit stelt ons in staat om in principe iedere
parameter te ontsluiten en te visualiseren.
Gegevens meet en monitor je dus realtime, zodat je meer inzicht krijgt in

Een autonome personal tracker met GNSS-, GSM- en

de processen binnen jullie organisatie en deze bij kunt (laten) sturen

Bluetooth-connectiviteit. Dit slimme product is speciaal

wanneer dat nodig is.

ontwikkeld voor loneworkers; medewerkers zonder direct
toezicht en/of collega’s.

* Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.

Onze personal tracker is in te stellen op meer dan 200
parameters. Om de veiligheid van loneworkers te borgen
hebben we een aantal parameters standaard ingesteld. Zoals:
* Two-way voice communication
* Man down detection

Two-way voice
communication
Alarm button

* No Movement scenarios
* Manual Geofence zones
Manual Geofence zones

Maar dat kunnen al die trackers toch? Klopt!
Daarom hebben wij deze, samen met onze IoT collega's
doorontwikkeld en verbonden aan onze eigen data portal.

Man-Down Detection

No Movement scenarios
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BASIS
eenmalig

€

In noodsituaties direct communiceren met een centralist,
zonder mobile device. Daarnaast beschikt de Impact Personal

89

UITGEBREID
eenmalig

00

+ 4,99 p.m

Personal tracker

COMPLEET

€

119

eenmalig

00

00

€

+ 7,99 p.m

149

+ 9,99 p.m

ALLES VAN BASIS

ALLES VAN UITGEBREID

Tracker over drie sneltoetsen waaronder je verschillende acties
kunt programmeren zoals het starten van een scenario of een

Sim kaart + 500Mb

het bellen van een telefoonnummer.

Toegang portal

Instellen + koppelen Sim kaart

Gepersonaliseerde portal

Toegang kennisbank

Uitgebreide portal

Man Down detectie

3 alarmnummers ingesteld

No movement scenario

Hebben jullie zelf technische mensen in dienst, ga dan voor het
basis pakket en regel zelf alles in. Ga je voor gemak en
snelheid; dat past het uitgebreide pakket bij je. Wil je alles uit

Two-way communicatie

deze tracker halen en de veiligheid van jullie medewerkers

Manual Geofence zones

borgen, dan is het complete pakket een goede en veilige keuze.

3 sneltoetsen ingesteld
Wil je het anders en meer inzichten?
Dat kan!
Onze personal tracker is in te stellen
op meer dan 200 parameters.
Daarover gaan we graag met je in gesprek.

info@impact-sp.com

| +31 314 - 216 276

