
Abonnementer hos Trippe Track A/S

GPS Tracking / Genfinding
Elektronisk 

kørebog

ALARM

Tilslutning til 

kontrolcentral

Kr. 692,- pr. år

*WEB-ADGANG

Tilkøb af  tilslutning til 

Internettet

Kr. 180,- pr. år

KØREBOG

Dagstakst 

abonnement

Kr. 1.280,- pr. år

**WEB-LOG

Kun 

Web-adgang

Kr. 550,- pr. år

GPS Tracking / Genfinding  & Elektronisk Kørebog
Kan kombineres ved at tilkøbe ALARM Abonnementet til den elektroniske kørebog

Kun Internet 

adgang

ALARM

Tilslutning til 

kontrolcentral

Kr. 142,- pr. år

FLEET & FLEET SOFTWARE

Dagtakst abonnement

Kr. 4,- pr. dag

Fleet Management

ALARM abonnement 

kan tilkøbes til Fleet 

Management hvis der 

er dele af flåden der 

skal overvåges 24 

timer i døgnet.

Der skal tilkøbes et 

abonnement pr. bil 

der skal overvåges

**WEB-LOG er et abonnement kun til brugere der selv vil overvåge løsningen. Der er ikke 

mulighed for at kombinere med andre abonnementer. Det er dog stadig muligt at 

konvertere abonnementet til et andet.

*I en kombination med flere biler i en GPS Tracking /genfinding skal der købes en WEB-

ADGANG til hver bil, hvis det ønskes at den enkelte bil skal være synlig på internettet



GPS Tracking / Genfinding

ALARM kr. 692,- pr. år
Tilslutning til kontrolcentral betyder at der er et beredskab der kan tage 

imod en eventuel alarm alle 24 timer i døgnet. Du kan også melde din bil 

stjålet til samme beredskab og de vil derefter overtage sagen og 

forhåbentlig finde din bil i god behold. 

En typisk genfinding vil ske ved at

kontrolcentralen vil søge efter bilens position. Et søgehold vil 

bekræfte at bilen befinder sig det geografiske sted, hvorefter 

politiet bliver kontaktet. Abonnementet dækker også 

udgifterne til telekommunikation og SIM-kort

WEB-ADGANG* (internet adgang) kr. 180,- pr. år
Tripple Tracks tilkøb af web-adgang  inkluderer muligheden for at se en 

opdateret position på et kort, som ligger på Internettet. Hver bruger får en opdateret position på et kort, som ligger på Internettet. Hver bruger får en 

unik kode så det kun er brugeren selv det har adgang til oplysningerne. 

Denne løsning har også en geofence funktion hvor 

trackeren kan sende en besked på **SMS til din 

mobil-telefon  når bilen kører ind i et geografisk 

område eller forlader det.  

** alle SMS,er der sendes i 

systemet er ikke med i noget 

abonnement og koster

1,- kr. pr stk.

Alle priser er ex. moms

*I en kombination med flere biler i en GPS Tracking /genfinding skal der købes en WEB-

ADGANG til hver bil, hvis det ønskes at den enkelte bil skal være synlig på internettet



GPS Tracking / WEB-LOG

WEB-LOG* (internet adgang) kr. 550,- pr. år
Tripple Tracks WEB-LOG inkluderer muligheden for at se en opdateret 

position på et kort, som ligger på Internettet. Hver bruger får en unik kode 

så det kun er brugeren selv det har adgang til oplysningerne. 

Denne løsning har også en:

� Geofence funktion hvor trackeren kan sende en besked 

på **SMS til din mobil-telefon  når bilen kører ind i et 

geografisk område eller forlader det.  

� Kort med positionshistorik hvor bruger kan se hvilke 

ruter der er kørt . Der vil også være oplysninger om ruter der er kørt . Der vil også være oplysninger om 

hastigheder.

Alle priser er ex. moms

*WEB-LOG er et abonnement kun til brugere der selv vil overvåge løsningen. Der er ikke 

mulighed for at kombinere med andre abonnementer. Det er dog stadig muligt at 

konvertere abonnementet til et andet.

** alle SMS,er der sendes i systemet er ikke med i noget abonnement og koster1,- kr. pr 

stk.



Elektronisk kørebog

KØREBOG kr. 1.280,- pr. år
Tripple Tracks elektroniske kørebog giver brugeren muligheden for  at 

administrere en kørebog på Internettet. Tracking løsningen i bilen 

rapporterer logninger til kørebogen automatisk. Brugeren kan evt. sidst på 

ugen definere kørslerne med status privat, erhverv eller andet samt tilføje 

hver tur en bemærkning. Hver bruger får en unik kode så det kun er

brugeren selv det har adgang til oplysningerne.  Dette abonnement dækker den daglige 

telekommunikation der vil være mellem trackeren i bilen og kørebogen på internettet.

Denne løsning har også 
• En geofence funktion hvor tracker kan sende en 

besked på *SMS til din mobil-telefon  når bilen 

kører ind i et geografisk område eller forlader det. 

• Positionshistorik hvor brugeren kan se hvilke ruter 

der er kørt illustreret på et kort. Der vil ogse være 

ALARM 

kr. 692,- pr. år

der er kørt illustreret på et kort. Der vil ogse være 

oplysninger om hastigheder.

Alle priser er ex. moms

• Udskrivning af kørselsrapporter i EXEL 

eller som print

*Alle SMS’er der sendes  i systemet koster 1 kr. Pr. Stk

og er ikke Inklusiv i et abonnement.

*I en kombination med flere biler i en kørebogsløsning skal der købes et WEB-PLUS licens 

til hver bil. Dette gælder også selvom der kombineres med GPS Tracking /genfinding

ALARM abonnement kan tilkøbes 

til kørebogen, hvis bilen skal 

overvåges 24 timer i døgnet. Der 

skal købes et abonnement pr. bil



FLEET Management

FLEET & FLEET SOFTWARE kr. 4,- pr. dag
Tripple Tracks FLEET MANAGEMENT software er udviklet på baggrund af 

markedets behov for at effektivisere driftsøkonomien i virksomhederne.  

Løsningen håndtere de generelle behov  som, hvor er bilerne og hvem er 

nærmest en ny opgave. Der er mulighed for at lave positionshistorik på 

hver enkelt vogn, som er vigtig for dokumentationen over for kunder mht. 

fakturering af timer m.m. Tripple Track  har løsninger til mange forskellige 

behov og mod betaling vil vi gerne lave tilpasninger til kunderne.

Dette abonnement dækker den daglige telekommunikation der vil være 

mellem tracker i bilen og Fleet softwaren på PC’en.

Alle priser er ex. moms

FLEET Softwaren har følgende moduler:
• Kort med positionshistorik hvor bruger kan se 

hvilke ruter der er kørt . Der vil ogse være 

oplysninger om hastigheder.

• Alarmpanel til virksomheder der ønsker SOS 

funktion

• POI (point of interest ) med rapport over hvem er 

ved hvilken POI

• Tids- og pauseregistrering med mulighed for at  

udskrive rapporter

• Rapport over batteriniveau (bruges til 

trailerløsninger hvor der ikke altid er ekstern 

strøm til rådighed).

• Kørebog med mulighed for udskrivning i EXEL

ALARM abonnement kan tilkøbes 

til Fleet Management hvis der er 

dele af flåden der skal overvåges 

24 timer i døgnet. Der skal købes et 

abonnement pr. bil der skal 

overvåges

ALARM 

kr. 142,- pr. år


