
Samen

Get Connected

Samen werken om 
te zorgen dat uw 
voertuigen en uw 
bestuurders aan de 
regels voldoen
Volledig geïntegreerde diensten voor 
meldingen in real-time.

Een uitbestede en volledig beheerde 
dienst die u gemoedsrust biedt.



 
Camera’s

 Zij- en 
achteruitkijkcamera **
£385 aankoop of  
£13 per maand lease

 Live naar voren 
gerichte camera
£495 aankoop plus  
£7 per maand, of  
£23 per maand lease

 Live 4 camera DVR-
systeem 
£1675 aankoop plus  
£20 per maand, of  
£75 per maand lease

Kwetsbare 
weggebruikers

 VT Turn Alarm-
systeem**
£400 aankoop of  
£13 per maand lease

 VT Turn Aware-
systeem**
£850 aankoop of  
£28 per maand lease

 VT Side Alert 
ultrasonisch systeem**
£400 aankoop of  
£13 per maand lease

e-learning-
interventies

 e-learning-cursussen 
voor alle nalevings-
meldingen

 Voertuigspecifieke 
video’s

Beheerde dienst 
voor naleving

 Voor uw gemoedsrust

 Dagelijkse gezond-
heidscontroles

 Live naleving-
swaarschuwingen

 24/7 controlestation

 Wekelijkse adviezen

 Maandelijkse KPI’s

 
Remsystemen

 VT Stop Safe-
noodremsysteem
£1550 aankoop of  
£51 per maand lease

 VT Brake Safe beveiligd 
handremsysteem
£1550 aankoop of  
£51 per maand lease

 VT Banksman 
radarsysteem voor 
achteruit rijden
£3150 aankoop of  
£103 per maand leasee

Controle 
bestuurdersgedrag

 CMS Telematics bestu-
urdersgedragbeheer*
£600 aankoop en £17 per 
maand, of £37 per maand 
lease

 CMS Online controles 
bestuurdersrijbewi-
jzen*
£5 per bestuurder per jaar 
en £2 per online controle

 Downloaden CMS 
Real-time Tacho*
*£245 aankoop plus £9 
per maand, of £17 per 
maand lease

Overbelastings-
bescherming

 VWS Beschermings-
systeem tegen voer-
tuigoverbelasting  
(VOPS 2)

 Ondersteunt de 
meeste voertuigtypen

 Meldingen in de 
cabine en extern

Ongevallenonder-
zoek en bijna on-
gevallencontrole***

 Binnen 24 uur een 
rapport

 Onderzoek van 
ongevallocatie waar 
nodig 

 Gesprek met 
bestuurder waar nodig

 Optionele controle van 
bijna ongevallen

Acht stappen naar bestuurders en voertuigen die aan de regels voldoen Acht stappen naar bestuurders en voertuigen die aan de regels voldoenGet Connected Get Connected

Maandelijkse prijs 
afhankelijk van  
benodigde diensten

Aankoopprijs vanaf  
£1250 of £41 per  
maand lease

£10 per cursus £6 per voertuig  
per maand



Algemene voorwaarden
• Alle vermelde prijzen zijn per voertuig en inclusief 

installatie

• Onder de kosten van een maandelijks abonnement 
vallen zendtijd, levenslange garantie op 
voertuighardware voor bestuurdersgedrag en 
tachograaf. Alle andere voertuighardware heeft 
een garantie van 12 maanden, telefonische 
ondersteuning en ieder kwartaal een systeemupdate

• De vermelde leaseprijzen gelden voor een 
contractperiode van 36 maanden en zijn typische 
leasetarieven die kunnen variëren

• Er geldt een administratietarief van £150 als 
gebruik wordt gemaakt van de lease-optie

• Installatie tegen extra kosten buiten 
kantooruren beschikbaar op aanvraag

• Kosten voor her- of de-installatie van VOPS 2 
en camera op aanvraag

*  
Helpt 
bij het 
behalen 
van FORS 
Bronze

**  
Helpt 
bij het 
behalen 
van FORS 
Silver

***   
Helpt 
bij het 
behalen 
van FORS 
Gold

Get Connected is een gezamenlijk initiatief tussen CMS SupaTrak, Vision Techniques 
en Vehicle Weighing Solutions. Door de diensten van iedere partner te combineren, 
kan de klant zaken betreffende naleving op één centrale plek in real time beheren 
via één dashboard. De Get Connected Managed-service is er ook om klanten 
gemoedsrust te bieden dat alle nalevingskwesties in real time bewaakt worden en dat 
er automatisch gehandeld wordt door het controlecentrum van Get Connected.
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Aantekeningen bij voorstelGet Connected

Onderzoek van ongevallen en 
bijna ongevallen door Broadspire

• Maandelijkse kosten voor live camerasystemen 
kunnen variëren op basis van gebruik van live 
videostreaming

• Download van geverifieerde tachograaf 
afhankelijk van leeftijd van paneeleenheid 
van tachograaf. Siemens VDO V1.3 en hoger, 
Stoneridge revisie 7 of hoger

• De prijs van de camera is alleen voor installatie op 
onbuigzame voertuigen. Prijs op aanvraag voor 
gelede voertuigen

• Prijs van VOPS 2 dient slechts ter indicatie. Prijs op 
aanvraag als voertuigspecificatie verstrekt is.


