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BouwTag
slim materieelbeheer

www.bouwtag.nl

Compacte traceertag
voor Materieelbeheer
& Diefstal opsporing

gemiddeld  al vanaf€2 ,50
PER

MAAND
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Dé oplossing voor al het materieel waar u vaak naar zoekt en/of diefstalgevoelig is.
Compact, efficiënt en voordelig. 

Zoeken en vinden
Het zoeken en terugvinden van materieel is een uitdaging voor iedere materieelbeheerder 
en ondernemer. Het kost niet alleen veel tijd, het heeft ook invloed op de bezettingsgraad 
van uw materieel. Dit kost veel geld, bijvoorbeeld door onnodig inhuren. BouwTag biedt hier 
een oplossing. Een compacte traceertag op batterij, geschikt voor alle materieelstukken. Voor 
iedere aannemer. Door middel van uw eigen persoonlijke login code en wachtwoord heeft u 
toegang tot een eigen website omgeving waar u in één oogopslag kunt zien waar uw materieel 
zich bevindt.

Diefstalbeveiliging
Helaas is diefstal van allerlei materieel aan de orde van de dag. Vervanging kost geld, maar 
stilstand nog meer. Het werk moet door. Beveilig uw cruciale bedrijfsmiddelen dan ook snel en 
voordelig met de BouwTag. Al uw bedrijfsmiddelen voorzien van een BouwTag kunnen worden 
terug gezien op het dashboard. 

Indien nodig kan diesfstalopvolging bij werkelijk gestolen materieel worden ingeschakeld. 
Hiervoor kan de BouwTag in de diefstal modus worden gezet.

BouwTag
De nieuwste oplossing in materieelbeheer

Een groot voordeel van de BouwTag is 
de compacte omvang. Het past daardoor 
in of op ieder materieelstuk. De meest  
compacte BouwTag heeft een afmeting 
van 60 x 34 x 16 mm. 

BouwTag biedt voor iedere situatie een 
geschikte oplossing. Wij leveren daarom 
drie verschillende BouwTags, namelijk de 
BouwTag Compact, BouwTag Track en de 
BouwTag Tube. 

De Tags zijn eenvoudig te plaatsen 
en installeren. Het systeem is geheel 
draadloos, dus geen gedoe met 
voedingkabels. U installeert de BouwTag 
binnen 10 seconden.

Ondanks de compacte omvang heeft 
de BouwTag een lange batterijduur. De 
BouwTag Compact en BouwTag Track 
gaan gemiddeld 3 jaar mee. De BouwTag 
Tube zelfs tot 5 jaar.

De BouwTag is waterdicht en heeft 
een uiterst robuuste behuizing.  
Hiermee is het geschikt voor de zwaarste 
omstandigheden op de bouw en tevens 
hufterproof.

Compact Verschillende Tags Eenvoudige installatie

Batterijduur tot 5 jaarRobuust
U kunt uw materieel eenvoudig volgen 
via een gebruiksvriendelijk Dashboard. 
Het Dashboard is geschikt voor vrijwel 
alle apparaten. Bekijk de demo op  
www.bouwtag.nl/demo

BouwTag Dashboard

Meest compacte BouwTag:

60 x 34 x 16 mm
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De slechte vindbaarheid van materieel is in theorie op te lossen door goed administratiebeheer. In theorie 
dan, want in de praktijk schiet dit er nog weleens bij in door drukke werkzaamheden en deadlines. Het 
BouwTag-dashboard biedt hier een perfecte oplossing.

Twee eenvoudige stappen
Met twee eenvoudige stappen heeft u inzicht in uw materieelstuk. 
1. Bevestig de Tag aan het materieelstuk. Dit kan eenvoudig zonder monteur.
2. Activeer de tag met één druk op de knop in het Dashboard. 

De Tag maakt nu contact met het LoRa-netwerk van KPN. Een netwerk speciaal ontwikkeld om kleine 
hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen. Uw materieelstukken zijn nu 
eenvoudig te traceren via het beveiligde online Dashboard.

Geschikt voor ieder apparaat 
Het BouwTag Dashboard is eenvoudig en veilig te benaderen met iedere willekeurige browser.  
Bovendien is het Dashboard geoptimaliseerd voor verschillende schermgroottes, bijvoorbeeld: 

• Smartphones  • Tablets
• Desktops  • Tv-schermen
• Laptops

BOUWTAG DASHBOARD
ONLINE INZICHT IN UW MATERIEEL

Ervaar het zelf!
Vraag een demo aan 
via info@bouwtag.nl
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VOOR IEDERE SITUATIE  
DE JUISTE BOUWTAG

BouwTag Basic
Dekking:     

Heel Nederland

 

Batterijduur:     

3 jaar

 

Diefstalopsporing:   

 Ja, binnen 72 uur 

 

   

Afmetingen:    

60 x 34 x 16 mm

 

Waterdicht:    

Ja

Lokalisatiemeldingen: 

- 5x per dag positie

- 20 -250 meter nauwkeurig 

 

BouwTag Track
Dekking:    

Heel Nederland

Batterijduur:    

3 jaar

Diefstalopsporing:   

Ja, binnen 24 uur. Door aanmelding  

alarmcentrale C-24.

Afmetingen:   

62 x 30 x 20 mm

Waterdicht:   

Ja

Lokalisatiemeldingen: 

- 12x per dag positie 

- 20 -150 meter nauwkeurig

BouwTag Tube
Dekking:     

Heel Nederland

 

Batterijduur:     

5 jaar*

 

Diefstalopsporing:    

Ja, binnen 24 uur. Door aanmelding  

alarmcentrale C-24.

 

Afmetingen:    

116 x 38 x 25 mm

 

Waterdicht:    

Ja

Lokalisatiemeldingen: 

- Start beweging 

- Stop beweging en GPS-locatie 

- 1x per 24 uur positie 

*Batterijduur bij gemiddeld 2 bewegingen p/dag. 

 

Lokalisatiemeldingen configuratie 2: 

5x per dag GPS-locatie

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over BouwTag? Neem gerust contact op met onze 
productspecialisten of ga naar www.bouwtag.nl.

088 - 13 43 699 info@bouwtag.nl

Vaak toegepast bij o.a.
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1. Kies je BouwTag en aantal naar keuze 

Aantal 1 - 9 10 - 99 100 - 249 > 250

48,- p.st. 45,- p.st. 36,- p.st. 27,- p.st.

65,- p.st. 60,- p.st. 55,- p.st. 50,- p.st.

 109,- p.st. 99,-p.st. 89,- p.st. 79,- p.st.

2. Kies de gewenste looptijd van de Verbinding per BouwTag

Aantal 1 - 9 10 - 99 100 - 249 > 250

12 maand - prijs per maand 4,- 3,50 3,20 3,-

36 maand - prijs per maand 3,- 2,25 2,- 1,75

 

Prijs BouwTag per stuk eenmalig. Verbinding wordt per jaar berekend bij aan-
vang periode.

PRIJZEN BOUWTAG
VERBINDING

260919

Eigen dashboard (website) en log-in

Wat houdt de BouwTag Verbinding in?

Inclusief levering op locatie, instructie dashboard, uitleg en, 
indien gewenst, advies bij bevestigen van de tags

Inclusief mogelijkheid om bij diefstal, opsporing in te schakelen

BouwTag Basic

BouwTag Track

BouwTag Tube

https://www.visser-assen.nl/bouwtag
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BouwTag is een product van Visser Assen 
www.visser-assen.nl | 088 134 3699
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