
Mi40

100% sluitend & betrouwbaar

Met de Mi40 bent u verzekerd van een volledige automatisch 
rittenregistratie. Alle details van iedere gereden rit, zowel 
zakelijk als privé, worden automatisch voor u geregistreerd.

Realtime inzichtelijk

Alle informatie over iedere rit is online en via de app 
inzichtelijk. Daarbij kunt u denken aan rit gegevens zoals 
reistijd, afstand, vertrek- en bezoekadres, postcode en 
huisnummers, altijd realtime up-to-date.  

Eenvoud en gebruiksgemak

Het rittenregistratiesysteem heeft een klein formaat en wordt door uw dealer of inbouwspecialist vakkundig en niet zichtbaar in 
het voertuig geïnstalleerd en getest. Natuurlijk heeft het systeem geen invloed op de aanwezige voertuigelektronica. Na 
installatie ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het voertuig aan uw Moving Intelligence account toe. In de online shop 
kunt u het MiRed pakket activeren, de diensten zijn per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief. In het Moving 
Intelligence platform beheert u zelf de administratieve gegevens, de voertuig(en) en de rechtenstructuur.

Met ons rittenregistratiesysteem, de Mi40, is het handmatig bijhouden van uw rittenadministratie geheel verleden tijd. Het 

systeem wordt na aankoop vakkundig door een inbouwspecialist geïnstalleerd. Na installatie en activatie worden al uw 

gereden kilometers automatisch en realtime bijgehouden.

Budget rittenregistratiesysteem

Alle rit gegevens zoals o.a. reistijd, vertrek- en bezoekadres altijd bij de hand 

100% sluitend en betrouwbaar

Realtime zichtbaar via live volgen in app en platform

Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal in 
één overzicht al uw voertuigen inzichtelijk. Alle actuele gegevens zoals 
motorcontact aan/uit, actuele snelheid en gereden afstand worden afgebeeld 
op een gedetailleerde kaart en in een tabeloverzicht. Live volgen is over de hele 
wereld actief. De MiApp is beschikbaar voor iOS en Android.

Online platform & app 

Voordelige en betrouwbare rittenregistratie voor nog geen 23 cent per dag
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Mi40 VOORDELEN

• Vakkundig ingebouwd door een inbouwspecialist
• Back-up batterij
• Budget rittenregistratiesysteem 
• Fiscusproof rittenregistratie
• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

MOVING INTELLIGENCE

Wij brengen jouw wereld in beweging onder controle. Met 
hardware die we onzichtbaar inbouwen en met software die 
informatie zichtbaar maakt. Wij helpen mensen grip te 
krijgen op alles dat beweegt: van auto tot scooter, van trailer 
tot container, van boot tot werkmaterieel. We doen dit voor 
iedereen: multinational of middenstander, wagenpark-
beheerder of trotse bezitter van een oldtimer.

*bedrag is per maand exclusief BTW en hardware

Productspecificatie Mi40

Fiscusproof rittenregistratie a

Live volgen a

Geofence en Lock Position a

Snelheid rapportages a

Ritten classificatie (via MiApp) a

Zichtbaar in online platform a

Zichtbaar op smartphone en tablet app (iOS en Android) a

Afmeting (mm) 82x87x34

Diensten pakket | MiRed - Rittenregistratie € 695

Rapportages

Met de Mi40 kunt u veel meer dan alleen een kilometer- 
administratie bijhouden. Het online Moving Intelligence 
platform maakt het mogelijk om realtime inzicht te krijgen in 
de actuele status van uw hele wagenpark.

Zo heeft u met kilometerstand rapportages altijd alle kilo-
meterstanden van uw wagenpark inzichtelijk.

Geofence & Lock Position

Geofence is een virtuele afbakening van een bepaalde 
locatie. Met Lock position is het mogelijk om eenmalig een 
melding te ontvangen zodra uw voertuig in beweging komt. 

Zodra een voertuig buiten of in een vooraf ingesteld gebied 
komt, ontvangt u automatisch een notificatie.

100 procent sluitend, betrouwbaar en fiscusproof

Gebruikers van onze rittenregistratiesystemen kunnen rekenen op een 100 procent sluitende, betrouwbare en fiscusproof
rittenregistratie. En kunt u rekenen op een veilige omgang van privacy en fraudegevoelige data.
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Wereldspeler in alles wat beweegt


