Quick Start Guide
Hartelijk dank voor uw aankoop bij RentalTracker. In het komende snelstart overzicht gaan wij vlot bijlangs hoe
u een tracker kan installeren, activeren en hoe u vervolgens aan de slag kan in het RentalTracker portaal.

Installatie
Installatie is per tracker verschillend.
Wired Tracker- Deze wordt geleverd met een aansluiting
set. U kunt deze volgens het kleurenschema op onze
website inbouwen. Mocht u dit liever uitbesteden of heeft
u hier niet zelf de expertise voor, dan brengen wij u graag
in contact met een van onze vertrouwde inbouw partners.
Inbouwschema: http://rentaltracker.nl/inbouw-schema/
OBD Tracker- Deze plug and play tracker hoeft u enkel in
de aanwezige OBD aansluiting van het voertuig te pluggen. Voor eenvoudige wegwerking gebruikt u het verlengsnoer van RentalTracker.
Stealth Tracker- Deze wordt geactiveerd en gesealed in een
waterbestendige verpakking aangeleverd. Het enige wat u qua
installatie rest is een handige plek te zoeken om de tracker
te verhullen. Denk hierbij wel om de bereikbaarheid van de
tracker. Op de bijgeleverde administratie kaart kunt u voor de
veiligheid aankruisen waar u de tracker geplaatst heeft.
Personal Tracker- Deze wordt reeds geactiveerd
aangeleverd. U hoeft hier niets aan te installeren.

Mocht dit echter niet het geval zijn kunt u dit gemakkelijk
zelf doen door de volgende stappen te doorlopen:
1. Login op het portaal met uw gebruikersnaam en
wachtwoord (Geen gegevens ontvangen? Navigeer
naar tabje ‘Login gegevens verloren’ en vraag met uw
email om een herinnering)
2. Navigeer links naar het tabblad ‘trackers’
3. Klik op het symbool naast de zoekbalk genaamd ‘GPS
tracker toevoegen’
4. Voer de activeringscode (te vinden op bijgeleverde
administratie kaart) en de gewenste tracker naam in
De tracker verschijnt nu gelijk in het tracker tabblad. Ziet u
de tracker niet gelijk probeert u dan opnieuw in te loggen.
(Het wordt aangeraden om bij voertuigen als naam te beginnen met het kenteken zonder streepjes. Hierdoor kunt
u gemakkelijk filteren en behoudt u overzicht.)

Gebruik
Voor gebruik hoeft u alleen in te loggen op het portaal via
uw browser of onze app. U kunt gelijk aan de slag!
App store: https://itunes.apple.com/nl/app/rental-tracker-app/id1161152500?mt=8
Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.obdtracker.mobileportal

Activatie
De trackers dienen ook in het portaal geactiveerd te worden.
In veel gevallen zullen uw trackers al door ons zijn toegevoegd
aan uw account. U kunt deze dan in het portaal onder het
tabblad ‘trackers’ terugvinden.
Portaal: http://portal.rentaltracker.nl/

Uitgebreidere instructies vind u op onze website. Daarnaast kunt u altijd uw vragen stellen via mail of telefoon.
Mail: Info@rentaltracker.nl
Tel: 020 261 2663
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Online Portal
Ons online portal zet uw complexe wagenparkgegevens om in heldere en inzichtelijke wagenpark rapporten en analyses.
Doordat het portal geheel web-based is kan u overal eenvoudig toegang krijgen door het te openen in uw browser.
Personaliseer het portaal naar eigen inzicht door het instellen van push-notificaties. Zo heeft u altijd en overal de meest
actuele informatie binnen handbereik en krijgt u gemakkelijk een compleet inzicht in uw wagenpark en bedrijf.
Plug-n-Play OBD Tracker
De plug & play OBD tracker is specifiek ontworpen voor gebruiksgemak. Iedere hedendaagse
auto heeft een OBD aansluiting waar onze tracker eenvoudig aan kan worden gekoppeld. Hierna
is de tracker gelijk functioneel. Door deze eenvoudige koppeling is deze tracker ideaal wanneer
deze regelmatig moet worden overgezet naar een andere auto. De plug & play OBD tracker beschikt over een eigen antenne en GPS chip waardoor een eventuele externe antenne niet nodig
is. Door onze unieke verlengkabel en afdekkapje is de tracker tevens nagenoeg onzichtbaar.
Wired Tracker
De wired tracker is specifiek ontwikkeld voor ritten-registratie en plaatsbepaling van uw voertuigen en is daardoor uitermate geschikt voor wagenparkbeheer. Deze tracker kan tot iedere
minuut de locatie van een voertuig bepalen en kan ook een startonderbreking activeren waardoor de auto op afstand kan worden aan- en uitgezet (ideaal wanneer de klant zijn afspraken niet
nakomt). De inbouw tracker kan ook worden geleverd met een rookmelder.
Stealth Tracker
De Stealth tracker is ontworpen met anti-diefstal als uitgangspunt. De tracker stuurt standaard
zijn locatie eens per 24 uur waardoor deze vrijwel niet te detecteren is met GPS listeners of
sweepers. Wanneer de plaatsbepaling vanwege bijvoorbeeld diefstal frequenter moet worden
gestuurd kan dit op afstand worden ingesteld. De tracker werkt geheel autonoom doordat deze
beschikt over een eigen GPS chip, antenne en energiebron. Bij een zuinige configuratie gaat de
Stealth tracker wel 4 jaar mee zonder tussentijds opladen. Het zeer compacte ontwerp van de
tracker zorgt ervoor dat deze gemakkelijk te verbergen is in elke auto.
Personal Tracker
De personal tracker is ontworpen voor het volgen van personen en objecten. De tracker
beschikt over real-time tracking functionaliteit gekoppeld aan een zeer portable design.
De interne accu van de personal tracker gaat tot een week mee zonder tussentijds opladen bij
een zendfrequentie van iedere 30 seconden. Deze karakteristieken maken van deze tracker de
ideale tracker voor incidentele bewaking van voertuigen, bijvoorbeeld tijdens een proefrit.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website waar u handleidingen
en instructievideo’s kan vinden.
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