
Rev1 2016 
 

 

 

Handleiding 
 

 

 

  



Rev1 2016 
 

Inhoud 
 

1)         Installatie        1 

2)         Login         2 

3)         Drie belangrijke stappen     

- wachtwoord wijzigen     2 

- voertuignaam wijzigen     2 

- een tag maken      3 

4)          kilometerstand invoeren     4 

5)          Ritregistratie       5 

6)          Automatische ritregistratie    6  

7)          Live Track & Trace      7 

8)          Geofence        7/11  

9)          Voertuig uitschakelen     12 

     

 

  



Rev1 2016 
 

Installatie 

Het systeem is volledig ingesteld en voorzien van een simkaart.  

 

 

 

 

 
Voor technische vragen kunt u terecht bij support@gpsforce.eu 

 

Schakel het GPS Trac & Trace systeem aan voor het inbouwen. 

 

Monteer het systeem op een de volgende plaatsen: 

mailto:support@gpsforce.eu


Rev1 2016 
 

Login 

Na de aanschaf van het systeem heeft u in de bevestigingsmail een usernaam en een wachtwoord 

ontvangen. Op de site www.gpsforce.eu of met een mobiel apparaat 

www.gpsforce.eu:82/gpsgateserver/m kunt u met deze gegevens inloggen op uw systeem. 

 

Drie belangrijke stappen 

Stap 1 

Wachtwoord wijzigen 

 

 

Stap 2 

Voertuignaam wijzigen 

 
 

  

Selecteer, instellingen en vervolgens 

wachtwoord wijzigen. 

Selecteer met rechter muisknop, de 

voertuignaam 

Selecteer, gebruiker bewerken 

Vul nieuwe voertuignaam in 

Vul emailadres in waarop alarm, 

ritregistraties e.d. voor dit voertuig 

of object mogen binnenkomen 

http://www.gpsforce.eu/
http://www.gpsforce.eu:82/gpsgateserver/m
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Stap 3 

Een tag (label) aanmaken zodat later indien gewenst de tag aan een actie kan worden gekoppeld. 

 

Zo kan de beheerder een tag aanmaken voor de ritregistratie en die bijvoorbeeld “ritregistraties” 

noemen. In de tag wordt aangegeven naar welk mailadres de gegevens over de ritregistraties moet 

worden verstuurd.  Er kan een tag  

 

 

 

 

 

 

 

  

Selecteer, beheerder en dan tags 

Voeg nieuwe tag toe en vul de naam 

van de tag in, bijv. ritregistratie en 

selecteer de gebruiker waarnaar de 

registratie later verstuurd kan worden. 

Druk vervolgens op opslaan. 
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Kilometerstand invoeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selecteer met rechter muisknop, de 

voertuignaam 

Selecteer, gebruiker bewerken 

Selecteer Optellers, voeg Opteller 

toe 

Vul de gegevens in 

Het afstandsfactor corrigeert het verschil 
tussen de afgelezen waarde op de 
kilometerteller van het voertuig en het 
door het GPS systeem gemeten 
waarden. De afwijking is eenvoudig te 
bepalen door periodiek de 
kilometerstand 
door de GPS gemeten waarden te delen. 
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Ritregistratie  

De ritten kunnen aangemaakt worden in PDF, CSV (zip) of HTML formaat.  

De ritregistraties kunnen automatisch via mail worden verstuurd. Zo kunt u bijvoorbeeld elke 

maandagmorgen om 5:00 uur de ritten van de afgelopen week automatisch in uw mailbox 

ontvangen.  

De historie wordt maximaal vijf jaar bewaard. 

Ritten bekijken 

 

 

 

 

 

 

  

Selecteer rapporten en dan Trip en 

stilstaan 

Selecteer periode 

Selecteer tag, aan de tag is een 

emailadres, gebruiker en voertuig  

gekoppeld (stap 3). 

Selecteer het formaat van het bestand 

en druk vervolgens op aanmaken. Het 

bestand kan ook via e-mail worden 

verstuurd, vink dan Send e-mail aan. 
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Automatische ritregistraties 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selecteer rapporten en dan 

Rapporten beheren 

Selecteer rapporten en dan 

Rapporten beheren en Bewerken 

Selecteer het type 

formaat 

Selecteer de periode 

en tag 

Stel de planning in 
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Live Track & Trace 
 

Om het voertuig live te kunnen volgen moet het desbetreffende voertuig worden geselecteerd. Om 

eerdere locaties of ritten te bekijken moet de datum en/of periode worden geselecteerd. De historie 

wordt maximaal vijf jaar bewaard. 

 

 

 

 

 

 

Geofence 

Met geofence ofwel virtuele afbakening, kan een gebied worden afgebakend. Als het voertuig door 

de afbakening rijdt dan zijn een aantal acties mogelijk. Er kan een email worden verstuurd met daarin 

bijvoorbeeld de locatie, snelheid en het tijdstip. Ook kan het voertuig automatisch uitgeschakeld 

worden. Er zijn meerdere afbakeningen mogelijk. 

 

 

Selecteer het desbetreffende voertuig 

Selecteer de periode en datum 

Teken route, nu wordt op de kaart de 

route getekend.  

Selecteer Geofence en Geofence 

mode 

Selecteer Cirkel of Veelhoek 
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Geef de Geofence een naam 

Markeer het gebied 

Selecteer tag mode  

Maak een tag aan  

Geef de tag een naam 

Koppel de tag aan de 

desgewenste geofence 

en sla op 
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Nu er een geofence is aangemaakt kan er desgewenst een actie of gebeurtenis worden ingesteld. Zo 

kan er bijvoorbeeld een email worden verstuurd zodra een voertuig de geofence verlaat of 

binnenkomt. Desgewenst kan het voertuig direct automatisch worden uitgeschakeld maar ook 

meerdere acties zijn mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een 

gebeurtenisregel aan 

Geef de gebeurtenisregel 

een naam 

Geef aan voor welk voertuig 

de gebeurtenisregel geldt 

(tag) 
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Geef aan wanneer de regel 

actief moet zijn, of altijd 

actief 

Selecteer geofence 

expression 

Selecteer de naam van 

geofence en of de actie geldt 

voor uit of in rijden van de 

gebied 

De actie kan indien gewenst 

vertraagd worden uitgevoerd 

Selecteer email of command 

(als het voertuig automatisch 

uitgeschakeld dient te 

worden) 
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Selecteer het voertuig of tag 

Selecteer geofence  

Nu kan de regel opgeslagen 

worden  

Een overzicht van de regels 

wordt zichtbaar. Wanneer het 

voertuig het gebied uit rijdt 

dan wordt een email 

verstuurd 
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Voertuig uitschakelen 

 

Het voertuig kan met een pc of mobiel apparaat met Internet, worden uitgeschakeld. Nadat het 

commando wordt gegeven en het voertuig komt (uit veiligheidsoverwegingen) onder de 30Km/u dan 

wordt het commando uitgevoerd. 

 

 

 

Op het mobiele platform www.gpsforce.eu:82/gpsgateserver/m  ziet het er zo uit, 

 

                                       

Klik met rechter muisknop op 

het voertuig 

Selecteer onderbreker aan om 

het voertuig uit te schakelen 

Selecteer 

het menu 

Selecteer 

het 

voertuig 

Schakel 

onderbreker 

aan (voertuig 

uit) of 

onderbreker 

uit (voertuig 

aan) 

http://www.gpsforce.eu:82/gpsgateserver/m

