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Over GPS Monitor 
 
 
Totale controle? Ultiem gevoel van veiligheid? Een uniek auto- of motor alarm, het monitoren 
van uw kinderen, of misschien gebruikt u het wel om andere kostbaarheden in de gaten te 
houden. 
 
Zakelijk: 
 

• U heeft een eigen bedrijf, en u wilt weten waar uw bedrijfswagens of collega’s zich 
bevinden. Zijn ze wel waar ze moeten zijn? Welke monteur is het dichtst bij de 
volgende afspraak? 

 
• U heeft een eigen bedrijf, en uw activiteiten bestaan uit het verhuren, vervoeren en/of 

afleveren van waardevolle goederen, dan is het een comfortabel gevoel om te weten 
dat uw objecten beveiligd zijn met GPS Monitor tegen diefstal of verlies 

 
Privé: 
 

• Gebruik GPS Monitor voor het in kaart brengen van uw dierbaren 
 

• Bescherm uw kostbare eigendommen tegen diefstal of verlies 
 
De toepassingsmogelijkheden voor GPS Monitor zijn eindeloos. Bij calamiteiten maakt 
GPS Monitor het mogelijk om snel en adequaat te kunnen handelen. 
 
Zoekt u een betaalbare, zelfstandige, en onafhankelijke oplossing, zonder extra kosten 
achteraf? U hoeft niet verder meer te zoeken! 
 
 
 

Voor GPS Monitor hoeft u geen abonnementen af te sluiten 
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Handelingen 
 
 

Locatie opvragen 
 
 

 
Omschrijving: 
 

Vraag eenmalig de locatie van de Trackstar op. 
 

 
 
Kosten: 
 
10 credits voor het opvragen van de locatie. 
 
Opties: 
 
Geen 
 
Frequentie: 
 
Eenmalig ontvangen van locatie. 
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Volgmodus 
 
 

 
Omschrijving: 
 

Schakel de volgmodus in om constant op de hoogte te worden gehouden van uw 
object(en). 

 

 
 
Kosten: 
 
10 credits voor het activeren/deactiveren van de volgmodus. 
1 credit per ontvangen locatie. 
 
Opties: 
 
1 uur, 5 uur, 8uur, uitschakelen 
 
Frequentie: 
 
Bij 1 uur :  Ontvang 30x een locatie, elke 2 minuten 
Bij 5 uur :  Ontvang 30x een locatie, elke 10 minuten 
Bij 8 uur :  Ontvang 30x een locatie, elke 15 minuten 
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Parkeerstand 
 
 

 
Omschrijving: 
 

Wanneer de parkeerstand is ingeschakeld functioneert de Trackstar als bewegings- 
melder. Als uw object in beweging komt, wordt deze automatisch een uur lang 
gevolgd waarbij 30 maal, elke 2 minuten een locatie wordt verstuurd naar GPS 
Monitor. 

 

 
 
Kosten: 
 
10 credits voor het activeren/deactiveren van de parkeerstand. 
1 credit per ontvangen locatie. 
 
Opties: 
 
inschakelen, uitschakelen 
 
Frequentie: 
 
Bij detectie van beweging :  Ontvang 30x een locatie, elke 2 minuten 
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Route weergeven/verbergen 
 
 

Omschrijving: 
 

Verberg of geef de route van uw object weer op de kaart. 
 

Object weergeven/verbergen 
 
 

Omschrijving: 
 

Verberg of geef de locatie van uw object weer op de kaart. 
 

Gegevens opvragen 
 
 

Omschrijving: 
 

Gebruik de agenda om informatie op datum in zicht te brengen. 
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Events 
 
 

Positie ontvangen 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit type event wordt ontvangen van de Trackstar nadat de handeling ‘Locatie 
opvragen’ is uitgevoerd. 

 

 
 
Kosten: 
 
Geen extra kosten voor dit type event. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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Automatisch ontvangen 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit type event wordt ontvangen van de Trackstar nadat de handeling ‘Volgmodus’ is 
uitgevoerd. 

 

 
 
Kosten: 
 
1 credit per ontvangen locatie. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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Object in beweging 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit type event wordt ontvangen van de Trackstar nadat de handeling ‘Parkeerstand’ is 
ingeschakeld. De Trackstar schakelt automatisch een volgmodus van 1 uur in, 
wanneer deze zich uit een beveiligde zone van 300 meter beweegt. 

 

 
 
Kosten: 
 
1 credit per ontvangen locatie. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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SOS noodgeval 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit type event ontvangt u nadat de SOS noodknop van de Trackstar is ingedrukt. De 
GPS Tracker schakelt automatisch een volgmodus van 1 uur in, waarbij er 30 maal, 
elke 2 minuten een locatie naar GPS Monitor wordt verstuurd. 

 

 
 
Kosten: 
 
1 credit per ontvangen locatie. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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GPS niet verbonden 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit type event ontvangt u wanneer de Trackstar niet met het GPS netwerk verbonden is 
(geen GPS ontvangst). GPS Monitor probeert aan de hand van het GSM signaal van 
de GPS Tracker, de locatie in een straal van 500 meter weer te geven. *Alleen bij 
Trackstar III 

 

 
 
Kosten: 
 
Geen extra kosten voor dit type event. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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Batterijniveau laag 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit eventtype ontvangt u automatisch wanneer de accu van de Trackstar bijna leeg is. 
 

 
 
Kosten: 
 
Geen extra kosten voor dit type event. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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Batterij leeg 
 

 
Omschrijving: 
 

Dit eventtype ontvangt u automatisch wanneer de accu van de Trackstar leeg is. De 
laatst vastgelegde locatie wordt meegezonden. 

 

 
 
Kosten: 
 
Geen extra kosten voor dit type event. 
 
Acties: 
 
navigeren vanaf en naar object, locatie doorsturen via SMS, locatie doorsturen naar GPS 
Monitor Mobile Edition 
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Kaartmateriaal 
 

Straatkaarten 

 

Satellietkaarten / Luchtfoto’s 

 

Straat- en satellietkaarten gecombineerd 
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GPS Trackers 
 
Omschrijving: 
 

De Trackstar serie combineert een zeer kleine, maar nauwkeurige GPS ontvanger 
met een GSM zender. Dit is een handige manier om constant op de hoogte te worden 
gehouden van de locatie van uw object. De tracker is klein en werkt op een accu. 

 
GPS Monitor Online Edition ondersteunt de volgende modellen GPS Trackers: 
 
 
 

  

Trackstar III Trackstar IV 

Afmeting: 45x66x25mm Afmeting: 43x66x22mm 

Werkingstemperatuur: -30°C +70°C Werkingstemperatuur: -30°C +70°C 

Werkingsduur accu: 6 uur continu 
24 uur standby Werkingsduur accu: 20 uur continu 

50 uur standby 

Gewicht: 87 gram Gewicht: 75 gram 

Functies: Parkeerknop, 
Paniek-knop (SOS) Functies: Paniekknop (SOS) 

Verbinding: SMS Verbinding: SMS 

Standaard pakket: extra accu, kabel 
voor externe accu 

extra accu, kabel 
voor externe accu, 
SIM- kaart, 100 
credits 

Standaard pakket: 
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Credits 
 
Omschrijving: 
 

Voor het kunnen uitvoeren van handelingen in GPS Monitor Online Edition zijn credits 
benodigd. Credits kunnen snel en eenvoudig besteld worden via de Online Store van 
NTM Technologies. Na betaling van de bestelling kunnen de credits direct worden 
bijgeschreven op uw account, zodat u direct aan de slag kunt gaan. 
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Informatie 
 
 
GPS Monitor: 
 

Toegang tot de GPS Monitor Online Edition applicatie wordt gratis verleend bij 
aanschaf van een Trackstar GPS tracker. 
 
Voor meer informatie over GPS Monitor en de Trackstar GPS trackers kunt u terecht op 
de hieronder vermelde productwebsite. Op de website vindt u actuele prijsinformatie, 
en u kunt direct online bestellen.  
 

http://www.gpsmonitor.nl 
 
 
Contactgegevens: 
 

Heeft u vragen over een van onze producten? Neem dan contact met ons op met 
behulp van de onderstaande gegevens. 

 
 
 
NTM Technologies 
 
Telefoon: (0)183 678 524 
Fax: (0)183 678 029 
E-mail: info@ntm-tech.com 
Web: http://www.ntm-tech.com 
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