
Werkgevers vergelijking ritregistratie systemen     

                  
Algemeen  

Bent u op zoek naar een ritregistratiesysteem? Dan is het verstandig om te beginnen met de beslissing of u een ingebouwd systeem wilt of een los systeem. 

Leveranciers: Securitas 
Telematics 

Accredis Fleetlogic  Ritassist ITmobile C-track BusinessTrack Toelichting op de vraag 

Product 2 follow 
Manager 
Basic  

Accredis A1 Fleetlogic B4 
Ritregistratie 

Fleetmanagement 
Ritassist GPS 

Basic 
medium 

C-Track Ritregistratie   

Hoofddoelgroep MKB/ Groot 
Zakelijk 

MKB / Groot 
Zakelijk 

Groot Zakelijk MKB MKB MKB / Groot 
Zakelijk 

Small 
Business/MKB 

  

Hoeveelheid aansluitingen  6.500  6.000  25.000 13.000 30.000  32.500 1.000   

Online rittenregistratietool   nee  nee  nee nee nee  nee nee   

Los GPS aparatuur mogelijk  nee  nee  optie nee nee  nee nee Apparatuur is niet 
ingebouwd in de auto 

Ingebouwd GPS apparatuur  ja  ja  ja ja ja  ja ja Apparatuur is ingebouwd in 
de auto 

                  

Kenmerken product & dienstverlening 
Hoe uitgebreid wilt u uw rittenregistratie? Wilt u dat meerdere berijders in 1 auto zich kunnen registreren? 

  Securitas 
Telematics 

Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile C-Track BusinessTrack Kenmerken product & 
dienstverlening 

Gekoppeld aan kilometerteller  nee  ja  ja ja  nee  nee nee Systeem is direct gelinkt 
aan de kilometerteller van 
de auto 

Weergave snelheden en tijden   ja  ja  ja ja  ja  ja ja   

Eigen ontwikkeling en software  ja ja ja  ja ja  ja nee   

Uitbreidbaar  ja  ja  ja continue ja  ja ja Meer producten te koop 

Updates  ja  ja  ja ja ja  ja ja Updates voor de software 



Meerdere berijders per voertuig 
mogelijk 

 ja ja  ja  ja ja  ja ja Op het apparaat kan 
worden aangegeven welke 
bestuurder rijdt 

Offsite back-up  ja  ja  ja  ja ja  ja ja Er wordt een back-up 
gemaakt naast de data op 
internet of op uw pc 

Internet devices compatible  ja  nee  ja nee ja  ja ja Informatie te lezen op 
telefoon of PDA 

Helpdesk  ja  ja  ja Telefoon/Email ja  ja ja Helpdesk is te bereiken via 

Data overdacht naar pc GPRS   GPRS  GPRS GPRS  GPRS  GPRS GPRS Hoe wordt de data 
verplaatst 

                  

Berijdersfunctionaliteiten 
Welke functionaliteiten zijn belangrijk voor je? Wat helpt je mee om het eenvoudigste en snelst alle informatie te verzamelen? 

  
Securitas 

Telematics 
Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile C-Track BusinessTrack Berijdersfunctionaliteiten 

Online inloggen, data inzien   ja  ja  ja ja  ja  ja ja   

Online opmerkingen toevoegen 
aan ritten  

 ja  ja  ja ja  ja  ja nee, wel offline   

Bestuurdersinterventie/ 
uitschakelen mogelijk  

 nee  nee  nee  nee nee  nee nee Het apparaat kan 
handmatig worden uitgezet 

Vastleggen vaste adressen 
(kantoor, klant x) 

 ja  ja  ja ja ja  ja ja   

Adressenbestand importeren  nee  optie  ja ja  ja  ja ja   

Registratie in buitenland  ja  ja  ja ja ja  ja ja   

Huisnummer weergave 
binnenland 

 ja  ja  ja ja ja  ja optie   

Huisnummer weergave 
buitenland 

 ja  ja  ja ja  nee  ja optie   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                



Belastingdienst rittenadministratie  

Belastingdienst rittenadministratie  

  
Securitas 

Telematics 
Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile C-Track BusinessTrack Belastingdienst 

rittenadministratie  
Exporteren in profiel 
belastingdienst 

 ja  ja ja  ja  ja  ja ja Sjabloon zoals voorgesteld 
op de belastingdienst 
website 

Berijder ontvangt waarschuwing 
bij grote afwijking registratie  

 nee  nee  ja ja nee  ja nee Door lampje of via 
SMS/email 

Berijder kan online ritten 
aanpassen  

 ja  nee  nee ja nee  nee nee   

                  

Beveiliging 

Er zijn verschillende manieren om je te verzekeren dat je op de hoogte wordt gehouden als het systeem niet kan registreren. Sommige leveranciers maken het ook 
mogelijk om gekoppeld te zijn aan een alarmcentrale 

  
Securitas 

Telematics 
Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile C-Track BusinessTrack Beveiliging 

Waarschuwing als GPS niet 
registreert 

 ja  ja  ja ja via sms  ja  ja optie Door lampje of via 
SMS/email 

Back-up in systeem als GPRS 
uitvalt 

 ja  ja  ja ja  ja  ja ja Als data niet kan worden 
verstuurd, blijft de data 
opgeslagen in het apparaat 

Track en Trace in geval van 
diefstal 

 ja  ja  ja in ontwikkeling  ja  ja ja Via de politie kan de auto 
worden teruggevonden 

                  

Werkgevers functionaliteiten  

Wat zijn de mogelijkheden als werkgever? 

  
Securitas 

Telematics 
Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile C-Track BusinessTrack Privacy bescherming 

werknemer 
Werkgever kan inloggen op 
berijders profiel  

 ja/optie  ja  ja optie ja  ja optie Werkgever kan ook de data 
inzien via programma 

Realtime inzicht voor werkgever   ja  ja  ja  ja  ja  ja optie Werkgever kan realtime 
zien waar werknemers 
rijden 

Vertraging tijd van realtime 2 min   2 min  1 min nee 3 min  30 seconden 1 minuut   



Werkgever ontvangt brandstof 
rapportages  

 nee  nee  nee optie ja  ja optie optie   

Werkgever ontvangt werkuren-
overzicht  

 optie  optie  ja ja ja  ja optie optie   

Onderhoudsoverzichten 
beschikbaar  

 optie  optie  ja ja ja  ja optie nee   

Koppeling aan sofinummer   nee  ja  ja ja ja  ja optie   

Exporteer mogelijkheden  excel/pdf/html excel/PDF excel/pdf/word PDF/CSV/XML,SOAP word/excel/pdf excel/PDF/CSV Excel/PDF   

                  

Privacy bescherming werknemer 

  

  

Securitas 
Telematics 

Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile C-Track BusinessTrack Privacy bescherming 
werknemer 

Schakelen tussen prive en werk 
middels schakelaar 

 ja  ja  ja optie ja  ja ja   

Prive ritten inzichtelijk voor 
werkgever 

 ja  nee  ja optie ja  nee optie   

Realtime inzicht voor werkgever 
van prive-ritten  

 ja  nee  nee optie ja  nee optie   

Niveaus van authorisatie voor 
werkgever  

 ja  ja  ja ja ja  ja ja   

                  

Extern Keurmerk 
Welke keurmerken hebben de leveranciers 

  
Securitas 

Telematics 
Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile  C-Track BusinessTrack Extern Keurmerk 

Externe kwaliteitscontrole  TNO/SCM/ISO -   TNO/SCM ISO     KEMA/ISO     

Registratie College Bescherming 
Persoonsgegevens 

 nee  ja  ja nee  nee  nee nee   

  
 
 
 
 
 
 
 

                



Kosten 

Wat zijn de kosten van de systemen? 

  
 Securitas 
Telematics 

 Accredis  Fleetlogic Ritassist   ITmobile  C-Track BusinessTrack 
  

Prijs inbouw & kastje  €€€  €€€  €€ €€€ €€ €€€ €€ 
  

Abonnement prijs per jaar   €€ €€  € €€  €€€ €€€  €   
Kosten voor updates   gratis  gratis  gratis  gratis gratis  gratis gratis   
Advies implementatie, bv 
voorlichting OR 

 nee ja  ja   1 maand  ja  ja ja 
  

* kosten worden aangeduid met € tekens=  €: 0-100 euro  €€: 100-200 euro €€€: 200-300 euro per kastje 
                  

Extra 
Wat zijn de extra mogelijkheden en opties? 

  
Securitas 
Telematics 

Accredis Fleetlogic Ritassist  ITmobile  C-Track BusinessTrack Extern Keurmerk 

Advies voor implementatie 
bedrijven 

      

        

Adviseren van directie om 
implementatie uit te leggen 
aan werknemers 

Als er overlap in auto's is 
gedurende het jaar is systeem 
overdraagbaar 

      

        

Als tijdens het jaar je van 
auto wisselt kan je het 
systeem overdragen. 

Opslagcapaciteit van kastje       
        

Maximum opslagcapaciteit 

Melding bij omgereden route                 

Online inzicht met google maps       

        

Google maps word in het 
programma ingeladen 

Reminder om kaart uit te lezen       

        

D.m.v. lampje of email 
melding dat data moet 
worden uitgelezen 

Automatisch aan en uit 
schakelen 

      

        

Bij starten van auto gaat 
het apparaat automatisch 
uit 

 



 
Bedrijfsleden 

Bedrijfsleden zijn sponsors van de vereniging. Wij raden u aan om te benoemen dat u lid bent van Vereniging Auto van de Zaak als u contact opneemt 

Ga naar de subpagina van de 
bedrijfsleden! 

www.securitas.nl  www.accredis.nl  www.fleetlogic.nl  www.ritassist.nl  

        

   
 

     * kosten worden aangeduid met € tekens=  €: 0-100 euro  €€: 100-200 euro €€€: 200-300 euro per kastje 
    


