M2M datakaart.
Zoals u wellicht gelezen hebt heeft TrackTrace.net alles onder één dak, zo word de ClickTrace gefabriceerd in Bentelo en
opgebouwd uit zeer hoogwaardige elektronica A componenten (geen China B kwaliteit). Tevens heeft TrackTrace.net een eigen
zogenoemde communicatie „socket‟ geschreven tussen de ClickTrace en uw eigen webapplicatie. Hierdoor is het mogelijk dat
er met een minimale datahoeveelheid posities en informatie kan worden uitgewisseld, dit resulteert in het sterke voordeel dat er
met minimale kosten posities en informatie verstuurd kunnen worden naar de webapplicatie van de klant.
Om u een indruk te geven van het voordeel van deze eigen communicatie socket: “Als u als klant de ClickTrace intensief
gebruikt (ca. 4 a 5 uur per dag), dan zullen de totale datakosten per maand (met het standaard bijgeleverde KPN prepaid
kaartje) ongeveer 1 á 2 euro per maand zijn! Dit zijn de enige kosten die u na aanschaf heeft.”

Standaard worden de systemen van TrackTrace.net geleverd met een prepaid kaart, zodat als de klant het systeem direct in
gebruik kan nemen. Voor een grote groep klanten voldoen deze prepaid kaarten, maar prepaid is niet voor iedere klant even
geschikt en is er regelmatig vraag naar datakaarten. U kunt zich voorstellen dat een klant die bijvoorbeeld 50 graafmachines
heeft, niet zit te wachten om 50 prepaid kaarten blijvend van beltegoed te voorzien, dit brengt een hoop nazorg met zich mee
waar een ondernemer natuurlijk niet op zit te wachten (een ondernemer heeft het immers al druk genoeg). Voor deze klanten
levert TrackTrace.net optionele datakaarten. Deze kaarten zijn ideaal voor ondernemers die zoiets hebben van: “ik plaats het
systeem en wil er niet meer naar om hoeven kijken ”.
Deze M2M datakaarten nemen alle nazorg uit handen.

Voordelen van de M2M datakaarten:
-

Geen nazorg: Opwaarderen niet nodig.
Professioneel
Internationale dekking
Stabiliteit
Fiscaal aftrekbaar

Wat kost het? (Prijzen zijn exclusief btw)
Bij dit abonnement wordt een klein maandelijks bedrag in rekening gebracht voor het in leven houden van de sim, daarbovenop
komen de kosten voor het verbruik.
Dit maandelijkse tarief voor deze datakaarten is afhankelijk van het aantal aansluitingen (per sim);
1-4
= €7,95 p.m.
5-10
= €6,95 p.m.
11-25
= €5,95 p.m.
26-50
= €4,95 p.m.
51-75
= €4,25 p.m.
76 – 100
= €3,95 p.m.
101 – 150
= €3,49 p.m.
> 150
= op maat
Eenmalige aansluitkosten €30,Daarbovenop betaald u per MB €1,- en afgerekend per 1kb (NL). Dit betekend dat er bij 100 positie meldingen 10 cent
gerekend wordt. Verbruikt u dus per maand nog 500 posities, dan komt er 50 cent bovenop. De frequentie van de positie
melding is instelbaar (bijvoorbeeld elke 5 minuten), de ClickTrace verstuurd alleen posities als het object in beweging is, bij
stilstand word een stopstand verstuurd en gaat de module in slaapstand. Dit is dankzij geïntegreerde beweging sensoren.
De internationale tarieven kunt u raadplegen op www.TrackTrace.net/roaming.xls
Aansluitkosten zijn €30,- per sim (eenmalig).

Rekenvoorbeeld (bij 101 aansluitingen):
Een clicktrace+ verstuurd in een object 900 (bovengemiddeld gebruik) posities per maand (nationaal).
1 x €3,49
=
€3,49,900x1 kb
=
€0,90,Totaal

=

€4,39,- per sim/maand

Dit wordt per jaar inclusief een stuk dataverbruik naar schatting gefactureerd om administratieve „rompslomp‟ te voorkomen, aan
het eind van het jaar ontvangt u een verbruiksrapport/overzicht, eventuele verschillen worden dan geëgaliseerd.

