
movingintelligence.com

Mi50 Marine

De Mi50 Marine is een hoogwaardig vaartuigvolgsysteem 
waarmee u uw vaartuig beveiligt, maar ook uw logboek 
bijhoudt en altijd inzicht heeft in de locatie van uw vaartuig.  

Op het Moving Intelligence platform en onze app heeft u de 
volledige controle over uw vaartuig, daar kunt u al uw objecten 
in een oogopslag zien en beheren. Gevaren routes worden 
geregistreerd, de live locatie wordt getoond en met GeoFence 
stelt u afgebakende locaties in. Komt uw boot binnenvaren of 
verlaat het object het afgebakende gebied, dan wordt u 
automatisch op de hoogte gebracht per mail of push notificatie. 

Wordt uw boot gesaboteerd? Bij een abonnement met meld-
kamer (MiRoyal Blue) stelt onze 24/7 alarmcentrale u direct op 
de hoogte. Met een abonnement zonder meldkamer (MiBlue) 
ontvangt u via ons app een push notificatie.

Eenvoud en gebruiksgemak

De Mi50 Marine en de Mi01 Peilzender zijn zeer klein en eenvoudig te monteren. Na installatie ontvangt u een activatiecode. 

Hiermee voegt u het systeem aan uw Moving Intelligence account toe. In de online shop kunt u het gewenste pakket activeren. 

Na activatie zijn de diensten per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief.

Mi01 Peilzender

De Mi01 Peilzender is een waterdicht na-diefstal terug-
vindsysteem met wereldwijde dekking. Met de Mi01 kunt u 
uw watersport-objecten beveiligen en terugvinden, ook na 
diefstal.

De Mi01, met zijn kleine formaat, is eenvoudig veilig en uit het 
zicht in elk object te plaatsen. De peilzender werkt op een 
interne accu, waardoor aansluiten niet nodig is.

Met behulp van GPS en GSM signalen bepaalt de Mi01 zijn 
positie, die vervolgens inzichtelijk is op het Moving 
Intelligence platform of in de MiApp. GeoFence is, net als bij 
de Mi50 Marine, ook mogelijk.

Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal 
de actuele locatie van al uw objecten inzichtelijk. Met de Mi50 Marine zijn alle 
vaarroutes realtime zichtbaar en kunt u verschillende rapportages bekijken, 
opslaan en printen. De MiApp is beschikbaar voor iOS en Android.

Cloudbased platform & app 

Watersport
Dé oplossing voor beveiliging van uw boot, jacht, waterscooter en ieder 
ander watersport-object

Automatische melding bij verplaatsing

24/7 alarmcentrale en wereldwijde dekking

Zichtbaar in cloudbased platform en gratis app

Eenvoudige installatie

De innovatieve oplossing voor de beveiliging van al uw watersport-objecten, of het nu een boot, jacht of jetski is, met de 

vaartuigvolgystemen van Moving Intelligence heeft u altijd en overal controle over uw vaartuig. Ook uw logboek, vaarroute 

registratie en automatische meldingen bij beweging, of betreden/verlaten van een bepaald gebied behoren tot de  

mogelijkheden.
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Productspecificatie Mi01 Mi50 Marine

Min. levensduur (1 GSM positie per dag) 5 jaar Onbeperkt

Instelbaar aantal posities per dag bij geen beweging 24 Live

PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau) a a

Live Volgen 0 a

Radio Frequentie a 0

GSM en GPS a a

Zichtbaar in online platform en MiApp a a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a a

Draadloos a 0

Bewegingssensor / actieve notificatie a a

Waterdicht IP67 Waterdichte hoes

Locatie geschiedenis (logbook) a a

Afmetingen 145x35x22 82x87x34

Abonnement | MiRoyal Blue - Beveiliging met meldkamer* n.v.t. € 2178*

Abonnement | MiBlue - Beveiliging zonder meldkamer* n.v.t. € 1089*

Abonnement | MiAzure - Beveiliging met meldkamer* € 968* n.v.t.

VOORDELEN

• Eenvoudige installatie (Mi50 door inbouwspecialist)
• Zeer klein formaat
• Makkelijk in gebruik
• Automatische melding bij verplaatsing
• Eigen diefstal opsporingsdienst
• Wereldwijde GPS dekking
• Koppeling met alarmcentrale (PAC)
• Via platform en app actuele locatie van uw objecten
• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

MOVING INTELLIGENCE

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van 
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en wagenparkbeheer. 
Niets is ons te gek. Wij beveiligen en controleren uw auto, 
boot, motor, vrachtwagen, camper, oldtimer, kunstobject, 
waardevolle pakketten of werkmateriaal. Kortom, wij zorgen 
ervoor dat u met een veilig gevoel uw bezittingen kunt 
beheren. Met in eigen huis ontwikkelde hardware die 
onzichtbaar geïnstalleerd wordt en software die u inzicht 
geeft. 100% Made in Holland.

*bedragen zijn per maand inclusief BTW en exclusief hardware

*Eenmalige activeringskosten van €25 voor nieuwe abonnementen
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Eenvoud en gebruiksgemak

De Mi01 Peilzender zijn zeer klein en eenvoudig te monteren. Na installatie ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het 

systeem aan uw Moving Intelligence account toe. In de online shop kunt u het gewenste pakket activeren. Na activatie zijn de 

diensten per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief.

Mi01 Peilzender

De Mi01 Peilzender is een waterdicht na-diefstal terugvindsysteem met wereldwijde 
dekking. Met de Mi01 kunt u uw watersport-objecten beveiligen en terugvinden, ook na 
diefstal.

De Mi01, met zijn kleine formaat, is eenvoudig veilig en uit het zicht in elk object te 
plaatsen. De peilzender werkt op een interne accu, waardoor aansluiten niet nodig is.

Met behulp van GPS en GSM signalen bepaalt de Mi01 zijn positie, die vervolgens 
inzichtelijk is op het Moving Intelligence platform of in de MiApp.

Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal 
de actuele locatie van al uw objecten inzichtelijk. Met de Mi50 Marine zijn alle 
vaarroutes realtime zichtbaar en kunt u verschillende rapportages bekijken, 
opslaan en printen. De MiApp is beschikbaar voor iOS en Android.

Cloudbased platform & app 

Watersport Mi01
Dé oplossing voor beveiliging van uw boot, jacht, waterscooter en ieder 
ander watersport-object

24/7 alarmcentrale en wereldwijde dekking

Dagelijks testbericht met locatie update

Zichtbaar in cloudbased platform en gratis app

Eenvoudige installatie

Watersport wordt steeds populairder. Logisch natuurlijk, De talloze meren, plassen en rivieren die we in Europa vinden bie-

den de mogelijkheid om een heerlijke tijd op het water te beleven. De goede mogelijkheden om Europa vanaf het water te 

ontdekken versterkt de populariteit alleen maar.
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Productspecificatie Mi01

Min. levensduur (1 GSM positie per dag) 5 jaar

Instelbaar aantal posities per dag bij geen beweging 24

PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau) a

Radio Frequentie a

GSM en GPS a

Zichtbaar in online platform en MiApp a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a

Draadloos a

Bewegingssensor / actieve notificatie a

Waterdicht IP67

Locatie geschiedenis (logbook) a

Afmetingen 145x35x22

Abonnement | MiAzure - Beveiliging met meldkamer* € 968*

VOORDELEN

• Eenvoudige installatie
• Zeer klein formaat
• Makkelijk in gebruik
• Automatische melding bij verplaatsing
• Eigen diefstal opsporingsdienst
• Wereldwijde GPS dekking
• Koppeling met alarmcentrale (PAC)
• Via platform en app dagelijks testbericht
• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

MOVING INTELLIGENCE

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van 
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en wagenparkbeheer. 
Niets is ons te gek. Wij beveiligen en controleren uw auto, 
boot, motor, vrachtwagen, camper, oldtimer, kunstobject, 
waardevolle pakketten of werkmateriaal. Kortom, wij zorgen 
ervoor dat u met een veilig gevoel uw bezittingen kunt 
beheren. Met in eigen huis ontwikkelde hardware die 
onzichtbaar geïnstalleerd wordt en software die u inzicht 
geeft. 100% Made in Holland.

*bedrag is per maand inclusief BTW en exclusief hardware

*Eenmalige activeringskosten van €25 voor nieuwe abonnementen
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Eenvoud en gebruiksgemak

De Mi50 Marine heeft een klein formaat. Het wordt door uw inbouwspecialist vakkundig en niet zichtbaar in het vaartuig 

geïnstalleerd en daarna getest. Na installatie ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het systeem aan uw Moving 

Intelligence account toe. In de online shop kunt u het gewenste pakket activeren. Na activatie zijn de diensten per direct actief, 

in heel Europa tegen hetzelfde tarief.

Waterspport Mi50
Dé oplossing voor beveiliging van uw boot, jacht, waterscooter en ieder 
ander watersport-object

Automatische melding bij verplaatsing

24/7 alarmcentrale en wereldwijde dekking

Zichtbaar in cloudbased platform en gratis app

Eenvoudige installatie

De innovatieve oplossing voor de beveiliging van al uw watersport-objecten. Of het nu een boot, jacht of jetski is, met de 

vaartuigvolgystemen van Moving Intelligence heeft u altijd en overal controle over uw vaartuig. Ook uw logboek, vaarroute 

registratie en automatische meldingen bij beweging, of betreden/verlaten van een bepaald gebied behoren tot de  

mogelijkheden.

Mi50 Marine

De Mi50 Marine is een hoogwaardig vaartuigvolgsysteem waarmee u uw vaartuig 
beveiligt, maar ook uw logboek bijhoudt en altijd inzicht heeft in de locatie van uw 
vaartuig.  

Op het Moving Intelligence platform en onze app heeft u de volledige controle over uw 
vaartuig, daar kunt u al uw objecten in een oogopslag zien en beheren. Gevaren routes 
worden geregistreerd, de live locatie wordt getoond en met GeoFence stelt u 
afgebakende locaties in. Komt uw boot binnenvaren of verlaat het object het afgebakende 
gebied, dan wordt u automatisch op de hoogte gebracht per mail of push notificatie. 

Wordt uw boot gesaboteerd? Bij een abonnement met meldkamer (MiRoyal Blue) stelt 
onze 24/7 alarmcentrale u direct op de hoogte. Met een abonnement zonder meldkamer 
(MiBlue) ontvangt u via ons app een push notificatie.

Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal de actuele 
locatie van al uw objecten inzichtelijk. Met de Mi50 Marine zijn alle vaarroutes realtime 
zichtbaar en kunt u verschillende rapportages bekijken, opslaan en printen. De MiApp is 
beschikbaar voor iOS en Android.

Cloudbased platform & app 
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Productspecificatie Mi50 Marine

Min. levensduur (1 GSM positie per dag) Onbeperkt

Instelbaar aantal posities per dag bij geen beweging Live

PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau) a

Live Volgen a

GSM en GPS a

Zichtbaar in online platform en MiApp a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a

Bewegingssensor / actieve notificatie a

Waterdicht Waterdichte hoes

Locatie geschiedenis (logbook) a

Afmetingen 82x87x34

Abonnement | MiRoyal Blue - Beveiliging met meldkamer* € 2178*

Abonnement | MiBlue - Beveiliging zonder meldkamer* € 1089*

VOORDELEN

• Eenvoudige installatie (Mi50 door inbouwspecialist)
• Zeer klein formaat
• Makkelijk in gebruik
• Automatische melding bij verplaatsing
• Eigen diefstal opsporingsdienst
• Wereldwijde GPS dekking
• Koppeling met alarmcentrale (PAC)
• Via platform en app actuele locatie van uw objecten
• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

MOVING INTELLIGENCE

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van 
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en wagenparkbeheer. 
Niets is ons te gek. Wij beveiligen en controleren uw auto, 
boot, motor, vrachtwagen, camper, oldtimer, kunstobject, 
waardevolle pakketten of werkmateriaal. Kortom, wij zorgen 
ervoor dat u met een veilig gevoel uw bezittingen kunt 
beheren. Met in eigen huis ontwikkelde hardware die 
onzichtbaar geïnstalleerd wordt en software die u inzicht 
geeft. 100% Made in Holland.

*bedragen zijn per maand inclusief BTW en exclusief hardware

*Eenmalige activeringskosten van €25 voor nieuwe abonnementen
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Eenvoud en gebruiksgemak

De Mi100 heeft een klein formaat en wordt door uzelf of inbouwspecialist vakkundig en niet zichtbaar in het vaartuig geïnstalleerd. 

Bij het systeem ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het vaartuig aan uw Moving Intelligence account toe. In de online 

shop kunt u het abonnement activeren. Na activatie zijn de diensten per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief.

Waterspport Mi100
Dé oplossing voor track and trace van uw boot, jacht, waterscooter en 
ieder ander watersport-object

Traceren vaarroutes en snelheden

Automatische melding bij verplaatsing (Geofence)

Zichtbaar in cloudbased platform en MiApp

Eenvoudig zelf te installeren

De innovatieve oplossing voor track and trace van al uw watersport-objecten. Of het nu een boot, jacht of jetski is, met de 

vaartuigvolgystemen van Moving Intelligence heeft u altijd en overal controle over uw vaartuig. Ook uw logboek, vaarroute 

registratie en automatische meldingen bij beweging, of betreden/verlaten van een bepaald gebied behoren tot de  

mogelijkheden.

Mi100 EasyInstall

De Mi100 is een vaartuigvolgsysteem waarmee u uw vaartuig beveiligt, maar ook uw 
logboek bijhoudt en altijd inzicht heeft in de locatie van uw vaartuig.  

Op het Moving Intelligence platform en onze app heeft u de volledige controle over uw 
vaartuig, daar kunt u al uw objecten in één oogopslag zien en beheren. Gevaren routes 
worden geregistreerd, de live locatie wordt getoond en met Geofence stelt u afgebakende 
locaties in. Komt uw boot binnenvaren of verlaat het object het afgebakende gebied, dan 
wordt u automatisch op de hoogte gebracht per mail of push notificatie.

Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal de actuele 
locatie van al uw objecten inzichtelijk. Met de Mi100 zijn alle vaarroutes realtime zichtbaar en 
kunt u verschillende rapportages bekijken, opslaan en printen. De MiApp is beschikbaar 
voor iOS en Android.

Cloudbased platform & app 
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Geofence & Lock Position

Productspecificatie Mi100

Live Volgen a

Geofence en Lock Position a

Zichtbaar in online platform en MiApp a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a

Bewegingssensor / actieve notificatie a

Locatie geschiedenis (logbook) a

Afmetingen (mm) 93x58x14

Abonnement | MiNavy-Blue € 795*

VOORDELEN

• Eenvoudig zelf te installeren
• Traceren vaarroutes
• Zeer klein formaat
• Makkelijk in gebruik
• Automatische melding bij verplaatsing
• Europese dekking
• Via platform en app actuele locatie van uw objecten
• Back-up batterij
• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

MOVING INTELLIGENCE

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van 
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en 
wagenparkbeheer. Niets is ons te gek. Wij beveiligen en 
controleren uw auto, boot, motor, vrachtwagen, camper, 
oldtimer, kunstobject, waardevolle pakketten of 
werkmateriaal. Kortom, wij zorgen ervoor dat u met een 
veilig gevoel uw bezittingen kunt beheren. Met in eigen huis 
ontwikkelde hardware die onzichtbaar geïnstalleerd wordt 
en software die u inzicht geeft. 100% Made in Holland.

*bedrag is per maand exclusief btw en hardware

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

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


