
• Effektiv sporing av verdigjenstander

• Posisjon på barn, ungdom, eldre og dyr

• Praktisk oppsyn med MC, caravan og båt

• Kjørebok som automatisk skiller privat og jobb

Mindre stress og kostnadsbesparende 
Det kan være mange grunner til å anskaffe en tracker privat. 
Bilentusiaster kan ønske å beskytte en verdifull bil, noe som kan 
være gunstig for forsikringspremien. En kompakt tracker kan 
medbringes av den yngre garden, enten de er til fots eller har 
begynt å låne bilen. Eller det er behov for å følge med den eldre 
garden, de kan utstyres med nødalarm ved å velge en tracker 
som har dette. 

Ekstra sikring
Geofence-funksjonen gjør det mulig å definere fysiske områder, 
og trackeren varsler bevegelser utenfor dette. Jegere kan ønske 
å spore jakthunden, bønder kan lettere følge og spore opp en flokk 
beitedyr på vandring. Turentusiaster kan ha et behov for ekstra sikring 

- slik en tracker i sekken gir. Caravanentusiaster og båteiere som ikke 
har alt for tett oppsyn med fritidsutstyret, kan med fordel ha en tracker 
som varsler om unormale hendelser. For privatpersoner som kan føre 
kilometergodtgjørelse, vil kjørebokfunksjonen sørge for en dramatisk 
forenkling. Trackerne skiller automatisk mellom privatbruk og kjøring 
i jobb, og gir full oversikt, kontroll og utskrift av kjøreboken med den 
webbaserte løsningen.

Optimal dekning
Track Norge benytter to teknologier parallelt for optimal 
sikkerhet. GPS-signaler knyttet opp mot satellitter er best og 
mest pålitelig, men ved bortfall av denne slår trackerne over 
på GSM-mobilnetttet for å opprettholde kontakten.
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Motorsykler er intet unntak. Erfaring tilsier at det forekommer 
bestillingstyverier, ofte for delene – men også for å føres ut av 
landet for videresalg. Det er dessuten enklere å gjennomføre slike 
tyverier enn med større kjøretøyer, siden motorsykler kan gjemmes 
i mindre varebiler og fraktes vekk uten å vekke oppmerksomhet.

Det kan være hensiktsmessig med sporing på fritidskjøretøyer som 
man kanskje ikke har oppsyn med store deler av året. På reise i 
utlandet kan det være greit å ha kontroll med posisjonen, spesielt 
hvis man parkerer bobilen eller caravanen utenfor en storby for å 
slippe trøblete parkering og heller være ubekymret fotturist.

Stadig flere forsikringsselskaper krever sporing av kostbare 
eller sjeldne biler for at man overhodet skal få forsikring. Eller 
kanskje du bruker bilen i både i næring og til privat bruk? Da 
vil du også kunne ta i bruk den automatiserte kjøreboken som 
skiller næring og privat – helt av seg selv.

Sliter båten seg fra fortøyningen får du beskjed på SMS at den har flyt-
tet på seg. Det er mulig ved å ta i bruk funksjonaliteten geofence som 
vokter et definert område. Det kan også være praktisk å følge båtens 
bevegelser ved utlån, i stedet for å være urolig eller masete når man 
ringer for å sjekke. Det kan også sikre mot tyveri av påhengsmotorer.

PERSON DYR

UTSTYR KJØREBOK

Med stadig frekkere og utspekulerte metoder ved tyverier av utstyr 
og løsøre, kan det ha noe for seg å bruke sporing på verdigjenstan-
der. Trackere kan enkelt flyttes ved for eksempel sesongskift. Et 
typisk eksempel kan være en større gressklippertraktor om somme-
ren, hvor man flytter trackeren til en større snøfreser om vinteren.

Tross økende grad av hjemmekontor og selvstendig næringsdrivende, 
er vi ikke kvitt kjøreboken for å holde styr på bilbruk. Med Kjøre-
bok-funksjonen som skiller automatisk mellom kjøring i arbeid og 
privat, vil mange trekke et lettelsens sukk. Legg til at rapportering via 
den webbaserte løsningen er lett som en lek. 

Det er mange grunner til at man ønsker å kunne spore opp personer 
effektivt - mange vil si at trygghet forbundet med barn rangerer høyest. 
Våre trackere gir mange muligheter for å vite hvor de befinner seg. 
Mange ønsker et diskret oppsyn til eldre slektninger, behovet øker ved 
demens. Geofence-funksjonen kan varsle uregelmessigheter.

Ny og livsglad hund som skal slippes løs i skogen, eller en katt 
som er kjent for å ta lengre turer på egenhånd? Med en spor-
ingsenhet som tåler en støyt og er tilpasset hund eller katt, lar 
familiens kjæledyr seg spore enkelt. Hvis man er mye i skogen 
eller på fjellet med hest, er det også en grei forsikring med en 
tracker for både dyr og rytter.
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