
GLOBAL TRACKING
TECHNOLOGY

TRYGHED UDEN GRÆNSER
TIL ALT DET, DU IKKE VIL MISTE



Vores systemer er alle baseret på en unik kombination af de tre 

teknologier GPS (positionering), GSM (mobiltelefoni) og UHF (radio-

bølger). Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed 

en udvidet sikkerhed for mennesker og værdier. Tripple Track er 

tredobbelt sikkerhed i ét system.

SIKRING OG SPORING AF MENNESKER OG VÆRDIER

Kombinationen af unik teknologi, omfattende erfaringer og gode 

referencer siden virksomhedens etablering har gjort Tripple Track til 

en af de betydelige aktører på markedet og den foretrukne samar-

bejdspartner for en lang række kunder i forskellige kategorier:

Privatpersoner, der ønsker øget tryghed og sikring mod overfald 

eller tyveri af deres værdier – fx biler, både, motorcykler, cam-

pingvogne m.v. – eller som ønsker at sikre sig selv i fritiden ved 

udøvelse af fx ekstrem sport.

Virksomheder, der ønsker sikring mod tyveri af køretøjer, maskiner 

og udstyr, virksomheder, der vil skabe øget tryghed for medarbejde-

re, der arbejder alene i udsatte jobs, eller virksomheder, der ønsker 

at effektivisere driften ved hjælp af vores ekspertise og systemer 

inden for optimering/flådestyring.

Institutioner, der vil sikre ældre, gangbesværede medborgere eller 

personer med psykiske lidelser eller demens med alarmudstyr, der 

skaber et trygt, frit og værdigt liv, hvor hjælpen aldrig er længere 

væk end et tryk på en knap.

Tripple Track er medlem af Sikkerhedsbranchens brancheforening. 

Vores produkter lever op til forsikringsbranchens krav til tracking 

udstyr, og foruden de fleste større forsikringsselskaber herhjemme 

samarbejder vi med bl.a. politi, myndigheder og værditransportsel-

skaber.

Tripple Track er en innovativ dansk teknologi-virksomhed, der udvikler  
og markedsfører avancerede elektroniske systemer inden for tyverisikring,  
overvågning, alarmering, sporing og genfinding samt administrative 
 systemer til flådestyring og automatiske kørsels-regnskaber.

TRIPPLE TRACK  
– FOR EN SIKKERHEDS SKYLD 





VI SIKRER MENNESKER OG VÆRDIER 
GPS TRACKING / GENFINDING

HVIS UHELDET ER UDE…

BigBrother er en ekstra effektiv – og dermed ekstra sikker – spo-

ringsenhed, der er baseret på en kombination af GPS satellitter, 

GSM mobilpositionering og UHF radioteknologi. Dermed er det 

muligt at spore stjålne eller bortkomne værdier hurtigt og effektivt 

– også på steder hvor traditionelle systemer må give op.

Forsøges en stjålen bil fx gemt i en container, et lastrum, en 

parkeringskælder eller en garage uden for GPS satellitternes 

rækkevidde vil pejling og angivelse af positionen ske ved hjælp af 

GSM mobiltelefon masterne og UHF radiobølger. Via internettet kan 

ejermanden eller en alarmcentral kommunikere med GSM-enheden, 

og positionen vises på skærmen.

GENFIND DINE VÆRDIER OVERALT

BigBrother kan lokalisere stjålne eller bortkomne enheder, uanset 

hvor de befinder sig i hele Europa. Positionen angives med præcise 

koordinater på et elektronisk landkort via internettet. 

  GPS signaler sender køretøjets position og koordinater,   

der markeres på landkortet

  GSM systemet sikrer at positionen kan findes via  

mobiltelefon masterne

  UHF systemet sender radiosignaler til en pejleenhed

Politiet eller andre relevante myndigheder kan alarmeres og 

dirigeres til positionen, sikre den stjålne genstand og opbevare den 

i deres varetægt, indtil ejeren afhenter den.

DEN INTELLIGENTE SPORINGSENHED

BigBrother udsender først signaler, når den aktiveres i forbindelse 

med et tyveri. Da enheden samtidig er meget kompakt og diskret, 

er den er yderst vanskelig for en tyv at opdage og demontere både 

ved fysisk afsøgning af bilen og ved anvendelse af elektronisk 

måleudstyr.

Sporingsenheden BigBrother fra Tripple Track er med sin unikke teknologi en revolution inden for 
 overvågning og genfinding af værdier, der kan flyttes – og dermed stjæles. Enheden er forsynet med hele 
tre forskellige systemer, der lokaliserer den stjålne genstand og opgiver positionen til ejermanden  
og/eller en tilknyttet alarmcentral. 



GPS TRACKING – GRÆNSELØS SIKKERHED
 Forsynet med GPS-, GSM- og UHF-modul

 Kan skjules i bilen på få minutter

 Indeholder sabotagealarm, der giver besked til alarmcentralen, 
hvis nogen forsøger at demontere enheden

 Nøjagtighed ned til 1 meter

 Meget kompakt og diskret (125 mm x 70 mm)

 Programmerbar alarm hvis køretøjet fl yttes uden tilladelse

 Fås som fast monteret eller mobil enhed

 Kører på batteri – op til 2 års levetid. 

 Batterialarm når batteriet trænger til udskiftning

 Udsender først signal, når enheden aktiveres

 Fungerer i modsætning til GPS-baserede sporingsenheder også 
på objekter skjult i en container, garage eller kælder

 Vi leverer genfi ndingssystemer til

  - Biler
- Motorcykler
- Både
- Campingvogne/autocampers
- Entreprenørmaskiner
- Værdi- og pengetransporter
- Tyveriplagede objekter, fx designermøbler, musik- 
   og tv-anlæg etc.

BIGBROTHER

Sådan virker
Big Brother

BigBrother aktiveres af en alarm 
og sender sin position

Positionen modtages 
på alarmcentralen

Det stjålne objekt
generhverves og leveres 

tilbage til ejeren

Sporing igangsættes
i hele Europa 

Politiet underrettes
og tilkaldes til positionen

Objektet genfi ndes ved hjælp af signal 
fra enhedens GPS-, GSM- og UHF-modul





HJÆLPEN ER ALTID LIGE VED HÅNDEN 
PERSONSIKRING

Mange mennesker lever, arbejder eller opholder sig fra tid til anden 

alene i kortere eller længere perioder. De har derfor et udvidet 

behov for personsikring, så hjælpen altid er indenfor rækkevidde, 

hvis uheldet er ude. 

Der kan være tale om særligt udsatte grupper som ældre eller 

demente, der er skrøbelige og kan have svært ved at tage vare 

på sig selv, eller om mennesker der arbejder alene og isoleret, fx 

skovarbejdere, rengøringspersonale eller håndværkere, hvor det er 

kritisk at kunne komme i kontakt med omverdenen, hvis der sker en 

ulykke. Også indenfor aktivt friluftsliv og ekstrem sport, fx skiløb, 

kajaksejlads, klatring og vandring, er TT100 PERSON et oplagt valg 

til at skabe sikkerhed og tryghed for både udøvere og pårørende.

TRYGHED FOR ALLE 

TT100 PERSON tryghedsalarmen er GSM/GPS baseret. Den virker 

som en mobiltelefon og fungerer uanset hvor langt fra alarmcen-

tralen, bæreren af alarmen befi nder sig. Via GSM netværket tillader 

systemet direkte telefonisk kontakt med alarmcentralen ved blot 

et enkelt tryk på enhedens alarmknap, og positionen bestemmes 

nøjagtigt via enhedens GPS modul.

Foruden en nøjagtig bestemmelse af positionen sikrer kombina-

tionen af GSM/GPS teknologi, at det er muligt med det samme at 

diagnosticere eventuelle skader hos bæreren af trygheds-alarmen 

via den direkte telefoniske kontakt til alarmcentralen. Det kan 

spare værdifuld tid for redningsmandskabet, ligesom den skades-

lidte kan være i løbende kontakt med alarmcentralen, mens 

hjælpen er på vej.

TT100 PERSON er en lille og effektiv tryghedsalarm med GPS og GSM, der sikrer, at bæreren af enheden kan 
føle sig tryg i alle situationer. Enheden er så lille og nem at bære, at den ikke er til gene for hverken svagelige 
ældre eller mennesker, der skal udføre et stykke arbejde, medens de bærer alarmen.



 Lille og let person senderenhed

 Bæres i lomme, bæltetaske eller omkring halsen

 GSM/GPS baseret

 Tilknyttet en alarmcentral med direkte telefonisk kontakt

 Indeholder SOS alarmknap med automatisk opkald til 
alarmcentral

 Direkte kommunikation med alarmcentralen via mikrofon

 GPS til kortlægning af nøjagtig position. Derved kan 
alarmcentralen sende hjælp, selvom der ikke opnås telefonisk 
kontakt via den indbyggede telefon

 Nøjagtighed ned til 1 meter

 Kan anvendes som overfaldsalarm

 TT100 PERSON er velegnet til medarbejdere, der arbejder alene 
på udsatte steder, fx høje bygninger, afsides områder og store 
byggepladser. Steder, hvor det er nemt at overse et enkelt 
menneske, eller støjbelastede arbejdsmiljøer, hvor det kan 
være svært at høre et råb om hjælp

 TT100 PERSON hjælper ældre, svagelige og demente, der har 
vanskeligt ved at tage vare på sig selv, til at færdes trygt 
og sikkert – også udenfor deres vante omgivelser. Trygheds-
alarmen skaber derved også ro og tryghed for plejepersonale 
og pårørende

 TT100 PERSON bør være fast udstyr i rygsækken for udøvere 
af aktivt friluftsliv og ekstrem sport. Hvad enten man bevæger 
sig i skoven, i ødemarken, på ski eller på kanten af verden kan 
tryghedsalarmen være livslinjen tilbage til civilisationen – og 
til undsætningen hvis uvejret eller uheldet er ude. 

PERSONLIG TRYGHED OVERALT

ALENE MEN ALDRIG OVERLADT TIL SIG SELV

TT100 PERSON



TRYGHED – HELE DØGNET RUNDT
SECURITY CENTER

Indbrud og overfald, hvor anvendelse af bedøvende gasarter fi nder 

sted, er desværre et stigende problem for både lastbilchauffører, 

campingfolket og sejlere. Indbrudstyve sprøjter typisk de bedø-

vende gasser ind i løbet af natten, mens dem, der opholder sig i 

kabinen, sover. Gasserne indåndes derfor umærkeligt gennem 

luftvejene. Derefter kan indbrudstyvene uforstyrret trænge ind og 

stjæle både værdier og personlige ejendele.

SOV GODT OG TRYGT – HELE NATTEN

Security Center NX-5 beskytter mod både bedøvende gasser, der 

indsprøjtes, og mod en række ulykkestilfælde. Security Center NX-5 

fungerer også som indbrudsalarm, og med denne sikkerhedsalarm 

behøver du derfor ikke at bekymre dig om hverken gas-overfald, 

gas-udslip, brand, overfald eller indbrud. Du kan sove godt og trygt 

– hele natten.

Alarmen er så effektiv, at den i en specialudgave er godkendt af 

NATO og anvendes militært til beskyttelse af tropper i krigshærgede 

områder.

I tilfælde af alarm vækkes de sovende, der tændes lys inde og ude, 

og indtrængende indbrudstyve skræmmes væk af lyd og lys.

SIKKERHED INDE OG UDE

Foruden at opdage alle kendte gasser samt røg kan alarmen 

udvides, så den fungerer som et slags elektronisk gitter omkring 

lastbilen, båden eller campingvognen. Ved bevægelse indenfor 

dette sikkerhedsområde aktiveres alarmen.

Security Center NX-5 fylder meget lidt og er utroligt nem at 

montere. Grundpakken består af fi re sensorer, samlet i en hoved-

enhed og en ekstern enhed. Sikkerhedsalarmen kan udvides med fx 

bevægelsessensorer, udelys, sirene m.v.

Security Center NX-5 kan tilsluttes alarmcentral, så der kan sendes 

øjeblikkelig hjælp. Enheden satellitovervåges så positionen kan 

vises med få meters nøjagtighed, og hjælpen kan være fremme 

hurtigt og effektivt.

Sikkerhedsalarmen Security Center NX-5 er den professionelle alt-i-én alarm-løsning, der kombinerer gas-, 
røg, og indbruds alarm i samme enhed. Den beskytter og advarer således i forbindelse med både gas-udslip, 
gas-overfald, brand, overfald og indbrud i fx sommerhuset, campingvognen, båden eller lastbilen.



Gasprotector NX-5 er en komplet sikkerhedspakke. Det 
gennemtænkte sikkerhedssystem varsler i følgende tilfælde:

 Hvis der sprøjtes med bedøvende gasarter (fx propan/
butangas, narkosegas og CO2)

 Hvis der sker udslip af fl askegas

 Hvis der udbryder brand

 Hvis der opstår røg

 Hvis nogen bevæger sig indenfor afgrænsede 
sikkerhedsområder*

 Hvis nogen forsøger at bryde ind*

I tilfælde af ovenstående hændelser sker følgende:

 Der lyder en indvendig og udvendig alarm

 Ventilationslem åbnes

 Der tændes indendørs- og udendørslys

 Vagtcentral alarmeres

 Der sendes en sms-alarm til ejerens mobiltelefon*

* Kræver ekstraudstyr.

DEN ELEKTRONISKE NATTEVAGT
SECURITY CENTER NX-5

Gasprotector NX-5 kan med fordel kombineres med BigBrother sporingsenheden, som 
nemt via GPS/satellitovervågning kan lokalisere campingvognen, lastbilen eller båden, 
hvis objektet i forbindelse med indbruddet fjernes fra sin oprindelige placering.

Sådan virker
Security Center NX-5

Security Center NX-5 aktiveres af 
en alarm og sender alarmmeddelelse

Alarm (gas, brand, indbrud 
eller tyveri) modtages på 
alarmcentralen 

I tilfælde af brand eller indbrud 
ydes assistance på stedet. 

I tilfælde af tyveri generhverves 
det stjålne objekt og leveres 

tilbage til ejeren

Sporing igangsættes
i hele Europa 

Politi og/eller brandvæsen 
underrettes og tilkaldes til 

positionen

Objektet genfi ndes ved hjælp af signal fra 
enhedens GPS-, GSM- og UHF-modul





FÅ STYR PÅ VIRKSOMHEDENS MATERIEL 
– OG PÅ ØKONOMIEN

FLÅDESTYRING

Med fl ådestyringsværktøjet FLEET er det muligt at optimere 

anvendelsen af virksomhedens materiel – og dermed skabe bedre 

økonomiske resultater. Samtidig med at virksomhedens kunder 

oplever en bedre, mere effektiv service.

FLEET er baseret på teknologien i BigBrother sporingsenheden. 

Hvert enkelt køretøj eller stykke materiel i virksomheden udstyres 

med en GPS enhed, der gør det muligt konstant at se køretøjets 

nøjagtige placering og følge dets færden. Foruden at fungere som 

sporingsenhed i forbindelse med et eventuelt tyveri gør enheden 

det muligt at udnytte virksomhedens ressourcer og kapacitets-

apparat optimalt.

FULDT OVERBLIK, HURTIG HANDLING

Med FLEET kan disponenten på kontoret altid se, hvilket køretøj der 

er tættest på en given kunde, således at køre- og ventetiden bliver 

kortest mulig. Det giver en optimal ressource-udnyttelse, en 

nemmere arbejdsdag for medarbejderne og en bedre service for 

kunderne.

Det er muligt at følge køretøjernes rute og position undervejs, så 

kunden kan holdes opdateret om forventet ankomsttid. Køretøjerne 

er realtids-registreret, så det er muligt at håndtere ændringer og 

forsinkelser i leverancen nemt og effektivt. Disponenterne i 

virksomheden kan på et elektronisk kort overvåge alle oplysninger 

om enheden og kan reagere direkte.

AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE RUTINER

Rapporter og anden form for dokumentation kan udskrives med det 

samme, og alle kørselsdata med bl.a. kørselsordrer, besøg, 

tidsangivelser og antal kørte km rapporteres direkte til kontoret og 

opbevares i systemet til genskabelse af historik. Når arbejdsdagen 

er forbi, kan den samlede rute for køretøjet den pågældende dag 

tegnes op, og der foreligger dermed dokumentation for hvert enkelt 

køretøjs færden. Informationerne kan anvendes som fakturerings-

grundlag til kunder efter antal kørte km eller som grundlag for 

udarbejdelse af automatisk kørebog. Dermed spares mange 

administrative ressourcer.

Håndværkere, vægtere, redningstjenester, vognmænd, fragtmænd og virksomheder med mange servicefolk 
eller installatører har ofte mange køretøjer på gaden. At sikre en hurtig og effektiv betjening af virksom-
hedens kunder og en optimal udnyttelse af ressourcerne kan være en meget stor og kompleks opgave.  
Med fl ådestyringsværktøjet FLEET får virksomheden fuldt overblik over fl åden af biler, lastbiler og maskiner 
– hele døgnet rundt og helt ned i de mindste detaljer. 



FLEET fl ådestyringssystemet bygger på de nyeste teknologier og 
byder på en række unikke muligheder:

 Registrering af historik på positioner og bevægelser

 Realtids-registrering af data / opdatering af position hvert 30. 
sekund

 Visning af køretøjer på kort i avanceret grafi k

 Adressesøgning og visning af nærmeste køretøj for 
disponenten der skal dirigere et køretøj til en given kunde / 
destination

 Statistik og rapportering: Hvilke kunder er blevet besøgt? 
Hvordan dækkes de forskellige landsdele? Hvad er 
reaktionstiden? Udnyttelse af fl åden, etc.

 Registrering af kørselsordrer, antal stop, varighed af stop, 
antal kørte km og anden form for dokumentation

 Automatisering af administrative rutiner, fx fakturering af 
kunder i henhold til kørte km 

 Mulighed for at kombinere fl ådestyringssystemet med en 
overfaldsalarm, så chaufføren kan alarmere en vagtcentral, 
hvis han er i nød. Køretøjets position vises ved hjælp af GPS-
senderen

 Fungerer som sporingsenhed ved tyveri

 Indeholder automatisk tændingsalarm hvis nogen forsøger at 
trække køretøjet væk eller køretøjet forsøges fl yttet til en anden 
position på fx en ladvogn 

PLANLÆG MED OVERBLIK OG FLEKSIBILITET
TRIPPLE FLEET



PRÆCISE KØRSELSREGNSKABER 
TIL TIDEN

AUTOMATISK KØRSELSREGNSKAB

Med et automatisk kørselsregnskab undgår virksomheden de tunge 

og tidskrævende administrative rutiner, der normalt er forbundet 

med udfyldelse og rapportering af kørselsregnskaber for mobile 

medarbejdere. Det sparer tid hos konsulenten, montøren eller 

håndværkeren, der kan bruge tiden til salg og service frem for 

administration, og hos økonomiafdelingen der skal bruge mindre tid 

på opfølgning og kontrol.

NEMT, HURTIGT OG HELT PRÆCIST

Kørselsregnskab kan ikke laves nemmere end med TT Kørebog. Den 

installerede enhed registrerer rute og antal kørte km automatisk. 

Derefter beregnes en komplet kørebog med alle de enkelte dages 

adresser samt det præcise antal km, der er kørt mellem hvert 

besøg. For alle kørte distancer kan vælges mellem privatkørsel og 

erhvervskørsel, så kun arbejdsrelateret kørsel fi gurerer i kørsels-

regnskabet.

Da kørebogen udfyldes automatisk, og alle informationer lagres i 

systemet, undgås problemer med manglende eller for sen afl evering 

af kørselsregnskaber eller ufuldstændig udfyldelse af informatio-

nerne.

Den automatiske kørebog er baseret på GPS og er derfor helt 

præcis. Der udbetales med andre ord hverken for lidt eller for 

meget i kørselsgodtgørelse til virksomhedens medarbejdere.

Løsningen opfylder alle SKATs krav til kørselsregistrering, og den 

automatiske kørebog kan derfor anvendes som dokumentation ved 

indberetning til skattemyndighederne.

Beregninger viser, at mobile medarbejdere i gennemsnit bruger to timer om måneden på at skrive kørebog. 
En opgave der for medarbejderen ikke er særlig interessant, og som for virksomheden ikke bidrager til 
hverken salgsindsats eller kundeservice. En virksomhed med en salgsstyrke på fx 10 medarbejdere kan få 
20 timers ekstra salgsindsats om måneden ved at indføre automatisk kørselsregnskab – samtidig med en 
hurtigere, mere effektiv og nøjagtig rapportering. 



TT Kørebog er en billig investering, der hurtigt og effektivt tjener 
sig selv ind i kraft af de administrative besparelser til udfyldelse og 
kontrol af kørselsregnskaber. 

 Konsulenten, sælgeren eller håndværkeren får mere tid til salg 
og service og skal bruge mindre tid på administration

 Chefen bruger mindre tid på kontrol og får bedre overblik

 Økonomiafdelingen bruger mindre tid på opfølgning, 
rapportering og kontrol

 SKATs regler om dokumentation for kørselsgodtgørelse er 
opfyldt

 Er 100% nøjagtig. Sikrer korrekt afregning og kan anvendes 
som dokumentation i forhold til kunder og myndigheder

 Online registrering og elektronisk opbevaring af dato 
automatiserer rapporteringen, så forsinkelser undgås

 Systemet kan anvendes til styring og dokumentation af 
kundebesøg m.v.

 En lille, enhed, der er let at installere

 Elektronisk rutekort med zoom funktion ned til gadeniveau i 
hele Europa

 Kan anvendes til alle typer erhvervskørsel

MINDRE ADMINISTRATION, MERE SALG OG SERVICE
TT KØREBOG



Tripple Track A/S
Harmonivej 4
DK-2730 Herlev
T. +45 44 92 18 00 
F. +45 44 92 77 00
www.trippletrack.dk

TRIPPLE TRACK
Tripple Track er en innovativ dansk teknologi-virksomhed, der udvikler og markedsfører avancerede 

elektroniske systemer inden for tyverisikring, overvågning, alarmering, sporing og genfi nding samt 

administrative systemer til fl ådestyring og automatiske kørselsregnskaber.

Vores systemer er alle baseret på en unik kombination af teknologierne GPS (positionering), GSM (mo-

biltelefoni) og UHF (radiobølger). Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed en udvidet 

sikkerhed for mennesker og værdier. Tripple Track er tredobbelt sikkerhed i ét system.
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TECHNOLOGY


