
 

 

Oproepsystemen en communicatie oplossingen 
    verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid

VeDoSign biedt kant-en-klare hardware- en 
softwareoplossingen om activa en processen 
op elke locatie of faciliteit te volgen.

1. Locatie:
Volg uw activa in realtime overal in uw  
faciliteit, zowel binnen als buiten. Configu-
reer locatiewaarschuwingen en -meldingen 
en bekijk de geschiedenis van al uw activa.

2. Activiteit
Krijg inzicht in hoe vaak uw activa worden 
gebruikt. Hoeveel gebruik haalt u uit  
gereedschappen en machines? Wanneer zijn 
ze voor het laatst gebruikt? Heeft uw  
gereedschap een onderhoudsbeurt nodig? 

3. Omgeving
Verkrijg nauwkeurige, van minuut tot  
minuut temperatuur, vochtigheid en meer 
informatie over uw bedrijfsmiddelen en  
faciliteitsomgeving.

4. Prestaties
Verkrijg waardevolle Lean-inzichten om 
processen te optimaliseren en de efficiën-
tie te verbeteren. Duurt het proces langer 
dan zou moeten? Identificeer knelpunten 
en verbeter de prestaties. 

Onze dubbele UWB/BLE Asset Beacon met lange levensduur 
is ontworpen om u met hoge nauwkeurigheid asset locatie 
te bieden. Wanneer uw item is getagd, wordt een anonieme 
identifier uitgezonden samen met live telemetrie inclusief 
temperatuur-, vochtigheids- en bewegingsgegevens.  
 
De UWB Asset Beacon is compatibel met onze
binnen- en buitendetectoren, en kunnen ook
geïdentificeerd door onze stand-alone GPS+ volger.

Kenmerken:
·   Batterijlevensduur van 5+ jaar
·   Locatienauwkeurigheid tot 1 m
·   Veilig, geen identificeerbare gegevens
·   Temperatuur-/vochtigheidssensor
·   Druksensor voor hoogtedetectie
·   Hoorbaar alarm
·   3-assige bewegingsdetectie
·   FOD bewust ontwerp
·   Robuuste vormfactor
·   Intelligente uitzendfrequentie
·   Koelvloeistof- en oliebestendig
·   Meerdere bevestigingsmogelijkheden
·   Siliconenvrij
·   10 jaar houdbaarheid

Asset tracking  

Asset beacon UWB/BLE
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Technische details 
·   BLE (2,4 GHz – 2,5 GHz)
·   UWB (3,5 GHz)
·   LiSOC2 2200mAh
·   Zendbereik tot 30m
·   Kleine vormfactor (62x38x15mm)
·   Standaard IP67-behuizing
·   RoHS-conformiteit
·   Alle componenten CE/FCC gecertificeerd
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Kenmerken:
·   Levensduur van 3+ jaar
·   Veilig, geen identificeerbare  

activagegevens
·  Temperatuursensor
·  Vochtigheidssensor
·  Lux-sensor
·  Hoorbaar alarm
·  3-assige bewegingsdetectie
·  FOD bewust ontwerp
·  Vormfactor met laag profiel
·  Intelligente uitzendfrequentie
·  Koelvloeistof- en oliebestendig
·   Meerdere  

bevestigingsmogelijkheden
·  Optioneel beschermdoosje
·  Siliconenvrij

Technische details 
·   Low Power Bluetooth  

(2402.0 - 2483.5 Mhz)
·   -4dB (0,39mW Radio TX-vermogen) 3
·   Lithiummetaal 1000mAh
·   Zendbereik tot 30m
·   Kleine formaat (58x33x9mm)
·   Standaard IP65-behuizing
·   RoHS-conformiteit
·   Alle componenten  

CE/FCC gecertificeerd
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·    Realtime informatie over activa 
Ontvang van minuut tot minuut locatie-, 
omgevings-, gebruiks- en procesgegevens 
om bruikbare informatie te bieden.

·    Verhoogd gebruik van activa 
Minimaliseer het wachten op activa.  
We helpen uw gebruik te meer en dubbele 
activa te verminderen.

·    Minder wachten  
en bewegingsverspilling 
Vertraagt   het zoeken naar bestellingen, 
onderdelen, armaturen of gereedschappen 
u? We kunnen uw zoektijd verkorten.

·    Verlies en verminderen 
Voorkom dat verloren gaan en verminder 
de gevolgen van verloren papierwerk. Mi-
nimaliseer verzekeringsclaims en premies.

·    Enkele weergave van uw activa 
Krijg één overzicht van uw OHW en 
bedrijfsmiddelen, zowel binnen als 
buiten, voor al uw bedrijfsonder-
delen.

·    Klaar voor export 
Ingebouwde ondersteuning voor  
exportgestuurde gegevens.  
Eenvoudig te beheren exportcertificaten 
voor activa en gebruikers. 

Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38
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Asset tag
Ons Asset Tag is ontworpen om u realtime informatie 
over activa in uw faciliteit te bieden. Wanneer uw asset 
is getagd, wordt een unieke en anonieme identifier 
uitgezonden samen met live telemetrie inclusief tempe-
ratuur-, vochtigheids-, lux- en bewegingsgegevens.
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