
R I T R E G I S T R A T I E S Y S T E M E N
Moving Intelligence rittenregistratie Mi40/Mi50

Eenvoud en gebruiksgemak

Beide systemen hebben een klein formaat en worden door uw dealer of inbouwspecialist vakkundig en niet zichtbaar in het 
voertuig geïnstalleerd en getest. Natuurlijk hebben de systemen geen invloed op de aanwezige voertuigelektronica. Na 
installatie ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het voertuig toe aan uw Moving Intelligence account. In de online shop 
kunt u het gewenste pakket activeren. Na activatie zijn de diensten 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.

Keurmerk RitRegistratieSystemen

Onze rittenregistratiesystemen, de Mi40 en de Mi50, zijn voorzien van het Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS). 
Gebruikers van onze rittenregistratiesystemen kunnen rekenen op een 100 procent sluitende, betrouwbare en fiscusproof 
rittenregistratie. Door het Keurmerk is de juistheid van uw rittenadministratie voor de Belastingdienst gegarandeerd en kunt u 
rekenen op een veilige omgang van privacy en fraudegevoelige data. 

Een kilometeradministratie bijhouden kan een tijdrovende klus zijn. En toch is het nodig. Bijvoorbeeld om boetes te voorkomen 
van de fiscus. Of voor het doorbelasten van zakelijke kilometers. Hoe fijn is het dan als dit via een betrouwbaar 
rittenregistratiesysteem wordt vastgelegd, zonder dat u zich daar verder zorgen over hoeft te maken? Met een druk op de 
knop heeft u alle relevante gegevens voor de belastingdienst inzichtelijk.

Met de Mi40 en Mi50 bent u verzekerd van een volledige automatisch rittenregistratie. Alle informatie over elke rit is inzichtelijk. 
Daarbij kunt u denken aan rit gegevens zoals reistijd, afstand, vertrek- en bezoekadres, postcode en huisnummers, altijd realtime 
up-to-date. Alle gegevens over elke rit (zakelijk, privé of ongeclassificeerd) zijn realtime zichtbaar in het online platform en via 
onze rittenregistratie app (MiApp).

Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS)

Makkelijk te beheren via onze rittenregistratie app

Starttijd en eindtijd van de rit online en via app inzichtelijk

Conform eisen van de Belastingdienst

Mi50: Eén systeem voor rittenregistratie, beveiliging en wagenparkbeheer

Met het Mi50 voertuigvolgsysteem zijn naast een sluitende rittenadministratie bijhouden vele andere toepassingen mogelijk. Via 
het online Moving Intelligence platform kunt u het rittenregistratie pakket uitbreiden met vele verschillende diensten. Diensten 
waar u aan kunt denken zijn; voertuigbeveiliging, live volgen, persoonsidentificatie, onderscheid in privé en zakelijke kilometers, 
rijstijlanalyse, eCall, Anti Jamming et cetera.

Rittenregistratie
Ritregistratie met Keurmerk RRS? 100 procent sluitend, betrouwbaar en fiscusproof!
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MOVING INTELLIGENCE

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van 
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en wagenpark-
beheer. 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. 

MiClassify 

Wanneer u als ondernemer uw voertuig ook privé gebruikt, 
is het handig als u overzicht heeft in de zakelijke en privé 
gereden kilometers. Ook als u uw zakelijke auto niet fiscaal 
bijtelt, is het nodig om inzicht te hebben in hoeveel kilometer 
u privé gereden heeft. Met de Mi40 en Mi50 kunt u via de 
MiApp uw ritten classificeren. 

De Mi50 is uit te breiden met de MiClassify, een ritkeuze 
schakelaar die u op privé of zakelijk kunt zetten.

MiReader
Willen weten wie wanneer in een bepaalde auto heeft 
gereden, is altijd een uitdaging. De MiReader is dan voor u een 
uitkomst. Met de Mi50 is persoonsidentificatie mogelijk. Dit 
betekent dat door de MiReader elke rit wordt geregistreerd 
en direct wordt gekoppeld aan de berijder. 

Met de MiReader krijgt u inzicht in de ritgegevens van de 
diverse bestuurders. Dit is uit te breiden met bijvoorbeeld 
rijstijlanalyse per bestuurder.

VOORDELEN

• Keurmerk RitRegistratieSystemen
• Volledig conform eisen Belastingdienst
• Eén systeem voor zowel beveiliging- als wagenpark (Mi50)

• Back-up batterij 
• Eenvoudig te combineren met andere Mi producten (Mi50)

• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

 

*bedragen zijn per maand exclusief BTW en hardware

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 

Productspecificatie Mi40 Mi50

Rittenregistratie a a

Live volgen a a

Kilometerstand rapportages a a

Snelheid rapportages a a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a a

Geofence en Lock position a a

Zichtbaar in online platform en MiApp (iOS en Android) a a

MiClassify en MiReader (uitbreiding) a

Overige wagenparkbeheer rapportages (stilstand, draaiuren, PTO en rijstijlanalyse) a

Voertuigbeveiliging (Startonderbreker en PAC-meldkamer) (uitbreiding) a

C02 dasboard a

Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS) a a

Afmeting (mm) 82x87x34 82x87x34

Abonnement | MiRed - Rittenregistratie € 700* 0

Abonnement | MiGreen - Wagenparkbeheer 0 € 1000*


