Technocon
Technocon - opgericht in 2000 - is toonaangevend op het gebied van ontwikkeling en in de markt zetten van slimme
systemen voor wagenparkbeheer, duurzame mobiliteit, beveiliging en objectinformatie.
Technocon onderscheidt zich door het in eigen huis ontwikkelen van innovatieve hard- en software systemen. Een
zeer aansprekend voorbeeld is het eigen ontwikkelde Moving Intelligence internetplatform, dat gebruikers de
mogelijkheid biedt om 24 uur per dag 7 dagen per week alle gewenste dienstverlening te gebruiken, aan te sluiten
en stop te zetten. Een platform dat steeds verder wordt doorontwikkeld en waaraan telkens nieuwe diensten en
functionaliteiten worden toegevoegd.
In de online shop van Technocon kan men deze diensten aankopen en direct activeren, waarbij de koper zelf de
looptijd bepaalt. De diensten zijn direct en wereldwijd tegen hetzelfde tarief te gebruiken. Het Moving Intelligence
platform is zeer gebruiksvriendelijk en kent vele functionaliteiten. Of het gaat om de beveiliging van een boot of
voertuig, het monitoren van een volledig wagenpark of het correct bijhouden van uw ritten voor de Belastingdienst;
Moving Intelligence zorgt in elke situatie voor een passend inzicht.

Mi6/7

Peilzender systeem

Product:

De Mi6 heeft de afmeting van een luciferdoosje. Het systeem is voorzien van een eigen voeding en is
daardoor zeer eenvoudig te installeren. De Mi7 heeft een iets grotere interne accu en daardoor
een langere levens duur.
Wereldwijde track & trace met Geofence.
Als back-up voor naast de Mi50 of als standalone. Voor bijvoorbeeld klassieke auto’s, werk
materieel en (zeil)boten. De interne accu voor de Mi6 gaat maximaal 36 maanden mee, die van de
Mi7 maximaal 72.
Eenvoudige installatie.
Makkelijk in gebruik.
Eenvoudige diefstalopsporing.
Wereldwijde dekking.
Scherpe tariefstelling.
Inzichtelijk via online platform en MiApp.

Dienst:
Toepassing:
Voordelen:

Mi30

Ritregistratie systeem

Product:
Dienst:
Toepassing:
Voordelen:

De Mi30 is zeer makkelijk te installeren. Het is slechts een kwestie van het in de OBD connector
klikken om het direct te laten werken.
Het diensten pakket bestaat uit: Live volgen, Ritregistratie en Geofence.
Bijhouden Ritadministratie en Live volgen.
Voordelige en praktische manier van bijhouden van de Ritadministratie.
Makkelijk te monteren.
Inzichtelijk op platform en MiApp.

Mi50

Allround track & trace en Wagenparkbeheer System

Product:
Dienst:

Kleine blackbox die in de auto wordt ingebouwd.
'Traditionele' diensten zoals SCM/VbV VVS Plus beveiliging, rittenregistratie, live volgen.
Daarnaast kan het systeem voorzien in; Rijstijlanalyse, eCall, Anti Jamming.
Volledig inzichtelijk maken van het wagenpark, sturen op economisch verantwoorde rijstijl, voertuig
volgsysteem, diefstalbeveiliging en ritregistratie voor de belastingdienst.
Alles in 1.
SCM goedgekeurd VVS plus systeem.
Betrouwbaar.
Inzichtelijk via platform en MiApp.

Toepassing:
Voordelen:

MiBlock

(standalone) Startonderbreker

Product:
Dienst:

De MiBlock is een kleine startblokkering die in de auto wordt weg gewerkt.
Als stand alone (voormalig klasse 1 alarm) of in combinatie met de Mi50 in de vorm van SCM/VbV
VVS plus.
Indien gekoppeld aan de Mi50 is het mogelijk de start blokkering in geval van diefstal te activeren.
Op afstand te regelen via MiApp.
Achteraf in te bouwen indien het voertuig af fabriek niet voorzien is van een klasse 1.
In combinatie te gebruiken met deMi50.

Toepassing:
Voordelen:

MiApp

Mobiele applicatie

Product:

Deze gratis MiApp van Technocon maakt het mogelijk dat u, overal het gemak van inzicht in de
Ritadministratie en de actuele locatie van uw object(en) kunt inzien.
Live volgen, Ritadministratie, MiBlock zijn de beschikbare diensten op de MiApp. Daarnaast zijn alle
systemen van Technocon zichtbaar in de app.
Alle Moving Intelligence producten met een druk op de knop bij de hand.
Live volgen van voertuigen.
Bijhouden van ritadministratie.
Beschikbaar op iOS en Android voor telefoon en tablet.

Dienst:
Voordelen:

Technocon’s diensten
Pakketten:
SCM VVS Basis:
SCM VVS Plus:
Rittenadministratie pakket:
Wagenparkbeheer pakket:
Losse diensten:
Mi50 basis connectie:
Diefstalopsporing:
Sabotage detectie:
Melden inbraakalarm:
MiBlock Startonderbreker:
Live volgen:
Rittenadministratie:
Rijstijlanalyse:
Persoonsidentificatie:
Geofence:
Miclassify:
Paniekhulp:
Verschillende rapportages:

Mi50 basisconnectie, diefstalopsporing en sabotage detectie.
VVS Basis met extra jammingdetectie en MiBlock startonderbreker.
Mi50 basisconnectie en Ritadministratie.
Mi50 basisconnectie, Live volgen, Ritadministratie, Geofence, Kilometerstand-, en Stilstandrapportage.
Connectie tussen Mi50 en platform/app.
Schakelt op verzoek de alarm centrale in om voertuig op te sporen.
Doet melding van mogelijk sabotage van het alarmsysteem op het voertuig.
Wanneer het inbraakalarm afgaat wordt de meldkamer ingelicht.
Externe startonderbreker, op afstand in te schakelen.
In een oogopslag de locatie van alle objecten in beeld.
Eenvoudig bijhouden van zakelijke en/of privé ritten.
Analyse op het rijgedrag.
Maakt het mogelijk om in object(en) per rit de bestuurder te registreren.
Maakt melding als een voertuig een (vooraf aangegeven) gebied verlaat.
Schakelaar om onderscheid te maken in privé/zakelijke ritten.
In noodsituatie wordt hiermee direct verbinding gemaakt met de meldkamer.
Zoals Kilometerstanden-, Stilstand-, Snelheids-, Stationairdraaiuren- en
Draaiurenrapportage.

Technocon’s Visie
"Technocon biedt vooruitstrevende producten en diensten, voor mens en mobiliteit. Ons doel is om gebruikmakend
van onze gezamenlijke passie, de expert te zijn op het gebied van technische en strategische oplossingen die leiden
tot efficiency en ontzorging".

Technocon’s Missie
"Wij bieden comfort, veiligheid en efficiency door inzicht te geven in alles wat beweegt".

Technocon’s kernwaarden
-

Betrouwbaar
Expert
Teamwork
Rechtvaardig
Ambitieus
Plezier
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