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1. Inleiding 

Beste klant, bedankt dat u gekozen hebt voor een toestel voor geolokalisa e van MetaTrak.  

Deze handleiding zal u helpen vertrouwd te worden met uw MetaTrak‐pla orm, zodat u toezicht kunt houden op uw voertuig 
en de gegevens die uw geolokalisa etoestel registreert volop benu en.   

De handlelding is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken die overeenkomen met de verschillende menu’s van het 
pla orm.  

We wensen u veel leesgenot en hopen dat u de vele func es van ons product op prijs zult stellen.   

2.   Aanslui ng op het MetaTrak.it pla orm 

Om toegang te krijgen tot het pla orm en zijn menu’s, gaat u naar de website h ps://www.metatrak.it. 

Il vous sera alors demandé d’introduire vos codes d’iden fica on qui vous perme ront d’iden fier votre véhicule sur la plate‐

Er wordt u dan gevraagd de iden fica ecodes in te voeren waarmee u uw voertuig op het pla orm kunt iden ficeren. Deze 
codes worden per SMS en per e‐mail toegestuurd nadat uw contract is opgesteld.   

Als u uw toegangscodes nog niet gekregen hebt of als u ze verloren bent, kunt u al jd contact opnemen met onze technische 
dienst op het adres helpdesk@mseurope.be. We zullen u ze dan opnieuw toesturen.  

Indien u dat wenst, kunt u ook de taal wijzigen via de vlaggetjes rechtsboven uw scherm.  
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3. Monitoring 

1. Uw voertuig terugvinden en de informa e lezen 

Een geolokalisa esysteem biedt u een schat van informa e over uw voertuig en over de posi e ervan, waar in Europa het zich 
ook bevindt. (Op voorwaarde dat er GSM‐ en satellietontvangst is).  

Om uw voertuig te lokaliseren, klikt u op het menu Monitoring linksboven op uw scherm en klikt u vervolgens op het 
rolmenu links naast het voertuig dat u wilt lokaliseren. Het voertuig wordt dan onmiddellijk in het midden van uw scherm 
geplaatst terwijl u rechts alle informa e over dat voertuig kunt lezen.  

U leest de volgende informa e in twee menu’s : 

Informa e over het voertuig  

Staat van het toestel/staat van het contract 

De GPS‐coördinaten (in graden, minuten en seconden)  

  

De hoogte in meter. 

 

Informa e over de ontvanger  

Automa sch blokkeren van de motor (indien aanwezig op uw product) Groen als er geen blokkering ac ef is 

Staat van de ba erij van het voertuig (Groen indien voldoende, rood indien onvoldoende) 

Ba erijspanning van voertuig Cijferwaarde van spanning van voertuig (12‐14V) (24‐28V) 

Contact Groen indien ON, Rood indien OFF 

Staat noodba erij (interne ba erij van toestel) (Groen indien voldoende, rood indien onvoldoende) 

System opera ng mode 

Teller 

Privacy Mode 

• Next Maintenance 

Voertuigstatus  

Parking  

S lstand  

In beweging  

Staat van het toestel 

Verzending van gegevens   

Waaktoestand  

Geen signaal   

Staat van het contract  

Contract open  

Contract gesloten  

Legende 
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2. De naam van het voertuig wijzigen 

Standaard wordt de nummerplaat als naam van het voertuig gebruikt, maar u kunt dat wijzen. Klik gewoon op het 
pictogram         naast de nummerplaat van uw voertuig. 

In het ver cale menu dat zich opent, voert u gelijk welke naam voor uw voertuig in.  Klik op « Aanvaard ». De naam is nu 
gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

3. Kilometerteller aanpassen 

Klik op het pictogram       naast de Teller  in het ver cale menu. Het juiste aantal kilometer invoeren in km.  
Klik op « Aanvaard ». 

 

 

 

 

 

4.  Een waarschuwing voor het volgende onderhoud aanvragen 

Om geen onderhoud van uw voertuig te missen is er een waarschuwingsfunc e beschikbaar.  

Om deze te ac veren, klikt u op naast Next Maintenance in het menu Informa esensors.  

Voer het kilometeraantal in waarop u gewaarschuwd wilt worden in het veld onder: Send a reminder when it’s me for 
maintenance at. (1) 

Voer indien nodig een herinnering in om de X kilometer (nummerwaarde in km) in het veld onder Remind every. (2) 

Het e‐mailadres waarop u de waarschuwing wenst te ontvangen. (3)  

Het bericht dat u wordt toegestuurd. (4) 

Klik op « Aanvaard »  om de waarschuwing voor onderhoud te beves gen. (5) 
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5. De weergave van voertuiginforma e ac veren/deac veren  

Verbergt de informa e van het geselecteerde voertuig op de kaart. Om die informa e te tonen of te verbergen, klikt u op het  
pictrogram         naast de naam van het voertuig.   

6. Commando’s naar het toestel sturen 

Via dit menu, kunt u commando’s naar uw geolokalisa esysteem sturen. U kiest gewoon de func e die u wilt versturen en 
klikt op « Stuur commando » en beves gt uw keuze door te klikken op « Aanvaard ». Nadat het commando is verstuurd, 
verschijnt er een bericht dat zegt dat het commando correct werd uitgevoerd. Klik daarna op « Aanvaard ». 

De beschikbare commando‘s zijn:   

Actualisering van de loca e: Actualiseert uw loca e op de kaart en in het ver cale menu. Het is mogelijk dat de posi e niet 
onmiddellijk wordt bijgewerkt. Het is aan te raden twee actualiseringen na elkaar te doen, zodat het toestel de jd hee  om 
uit zijn waaktoestand te komen. De loca e kan niet geactualiseerd worden, wanneer het voertuig zich in een gesloten garage, 
gebouw of onder een oppervlak bevindt waar er geen GPS‐ontvangst is.   

Privacy Mode ON/OFF: Als de Privacy‐func e aan staat, stuurt het toestel geen enkele informa e of loca e naar de server 
meer door.   

Mode Onderhoud ON: Met deze func e zet u het toestel permanent in waakstand. U zet ze aan wanneer u uw voertuig 
in de garage plaatst, zodat u niet gestoord worden door eventuele waarschuwingen over verplaatsingen of het loskoppelen 
van de ba erij. Het toestel moet in deze modus geplaatst worden voor u het demonteert.   

Mode Transport ON: Deze func e deac veert de takelwaarschuwingen (het voertuig verplaatsen zonder contact). Ze 
moet geac veerd worden bij het takelen of een transport van het voertuig (ferry, trein, vrachtwagen).  

Mode Onderhoud/Transport OFF: Hiermee wordt de normale werking van het toestel hervat.   
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7. Snelle historiek van het traject 7 dagen / 24u 

Naast geolokalisa e registreert het systeem ook de gegevens van uw verplaatsingen en verzamelt deze in een historiek. U 
kunt kiezen uit twee sneltoetsen om een overzicht te krijgen van de trajecten over een periode van 24u of van 7 dagen. 

Voor de periode van 24u klikt u op het pictogram 24         , voor deze van 7d op pictogram 7.  

U ziet dan de geregistreerde trajecten in die periode met alle informa e in verband ermee. U kunt deze informa e nog 
gedetailleerder bekijken in het menu Historiek, waarin u nog meer details vindt over de verplaatsingen.  

8. Een groep voertuigen aanmaken 

Met deze func e kunt u voertuigen uit een vloot groeperen. Om een groep aan te maken, klikt u op « Een groep 
creëren » en voert u een naam voor de groep in (alleen le ers). Klik vervolgens op « Aanvaard ».  De groep is nu 
aangemaakt.  
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9. Een voertuig toewijzen aan een groep 
  
Om een voertuig aan een groep toe te wijzen, klikt u op het pictogram         naast de naam van het voertuig en selecteert u in 
het rolmenu de groep waaraan u het voertuig wilt toewijzen.   Klik vervolgens op « Aanvaard ».  

 

 

 

 

 

 

 

10. Monitor 

Met de monitorfunc e krijgt u een compleet overzicht van de voertuigen in uw vloot, regel per regel leest u alle informa e 
over de toestand van uw voertuigen.   

Om toegang te krijgen tot deze monitoring, klikt u op de knop « Monitor » naast de naam van uw voertuig. Er 
verschijnt dan een nieuw venster.   
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4. Historiek 

Zoals al vermeld, gee  het systeem u ook een overzicht van de trajecten. U krijgt deze te zien ofwel via de sneltoetsen 
ofwel door een specifieke aanvraag te doen in het menu « Historiek ».  

Om een traject aan te vragen, gaat u in het historiekmenu en klikt u op « Route aanvraag ».    

In het ver cale menu kunt u een voertuig kiezen, meerdere voertuigen (of een groep van voertuigen) en de  trajecten 

aanvragen die deze laatste hebben afgelegd op de gewenste data en uren (geen interval van meer dan 31 dagen).   

Klik dus op het gewenste voertuig, kies de gewenste data en uren en klik daarna op « Aanvaard ».  

Het traject wordt dan afgebeeld op de kaart en geregistreerd in het ver cale menu met de naam van het voertuig. Wilt u een 
detail over deze periode, dan klikt u op het traject in het ver cale menu links.   

Het detail bevat de begindatum en – jds p van het eerste traject.   

De datum van het einde van de verplaatsing (uur en datum van de laatste stop).   

De duur: de totale duur van de gevraagde periode in de historiek.   

Duur van de verplaatsing: totale duur van de verplaatsing jdens de gevraagde periode.  

Parkeerduur: totale parkeerduur jdens de gevraagde periode.  

Maxi snelheid: maximale snelheid jdens de gevraagde periode.  

U kunt ook het traject dat in de periode werd afgelegd, afspelen, via de knop play.  
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Onderaan rechts zijn twee andere func es beschikbaar.  
 
Pictogram : toont op de kaart een overzicht van het rijgedrag (economisch, ma g, agressief snel)  

Pictogram           : toont op de kaart een overzicht van de bereikte snelheid. ( van 20 tot 100 km/u) 

Om een aanvraag te annuleren, klikt u gewoon op het te verwijderen traject en klikt u op de knop « Verwijderen ».  
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5. Bewaakte zone 

Dit menu dient alleen om een bewaakte zone aan te maken waarmee u de grenzen kunt bepalen waarbinnen een voertuig 
zich al dan niet mag bevinden.  

Een zone kan allerlei gebieden zijn; uw huis, uw buurt, uw streek of een land waar deze zich ook op de kaart mogen 
bevinden.   

Om de zone aan te maken klikt u op « Een zone creëren » in het menu.  

Geef de zone een naam en baken ze af door punten aan te duiden op de kaart. Zodra de zone gevormd is, kunt u ze sluiten 
door opnieuw te klikken op het eerste punt dat u aangeduid hebt. Klik dan op « Sluit de contour ».  

 

Als u dan op «  Aanvaard » klikt, is uw zone aangemaakt. 

De bewaakte zone moet voldoende groot zijn (minstens 300m rond het voertuig) om valse alarmen te voorkomen te wijten 
aan het dri en van de GPS wat kan gebeuren wanneer de tracker uit zijn waakstand komt.   

Een aangemaakte bewaakte zone is passief. Als u berichten wilt krijgen over gebeurtenissen, dan moet u de gebeurtenissen 
en berichten nog aanmaken om die zone te benu en.   

Hoe u dat doet, leest u in de volgende hoofdstukken: Berichten en Controle van zone. 
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6. Point of Interest (POI) 

In dit menu kunt u nu ge plaatsen aanmaken. Deze nu ge of interessante plaatsen (POI) worden op de kaart aangeduid als 
een verkeersteken. U kunt er belangrijke plaatsen op de kaart mee aanduiden zoals uw werkplaats, uw huis of de school van 
uw kinderen.   

Het is ook mogelijk berichten aan te maken wanneer het voertuig deze POI nadert. Dat wordt hieronder uitgelegd in Bericht 
en Controle van de berichten.   

Om een POI aan te maken, klikt u op « Een POI creëren » .  

Voer een naam van de POI in, klik met uw muis op de kaart waar u de POI wilt plaatsen en klik op « Aanvaard » 
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U kunt ook groepen aanmaken bijvoorbeeld om zones onder te brengen in Privé of Zakelijk.  

Dat gebeurt op dezelfde manier als voor het aanmaken van groepen. Hoe u dat doet , leest u in hoofdstuk 8. Aanmaken 
groepen van voertuigen.  

PS: De keuze van de groepen waarin de POI wordt geplaatst, gebeurt jdens het aanmaken van de POI door de groep te 
kiezen waartoe hij behoort in het veld net onder zijn naam.   
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7. Berichten 
 
In dit menu kunt u de gebeurtenissen waarvoor u een bericht wilt krijgen en ook de manier waarop dat moet gebeuren. Wat 
de evenementen betre , zijn er verschillende mogelijkheden. 

Opgelet, om de berichten over gebeurtenissen te ontvangen, moet u in twee stappen tewerk gaan. De eerste is een 
gebeurtenis aanmaken die een bericht ac veert, de tweede is het bericht zelf instellen, het voertuig waarvan sprake en het 
type van verzending (SMS of e‐mail).   

 
1. Een gebeurtenis aanmaken. 

Controle van de snelheid 

Kan een alarmsignaal geven als de snelheid hoger of lager is dan een gewenste waarde in km/u.  

Klik op «Een gebeurtenis creëren» (1) kies snelheidscontrole (2) in type gebeurtenis. 

 

In de gebeurtenis kiest u Oversnelheid of Ondersnelheid (3) en in het veld er net onder schrij  u de waarde van de overdreven 
snelheid of de limietwaarde van de lage snelheid in km/u (4).  

Daarna klikt u op « Aanvaard » (5). 

12 



• Zonecontrole 

Met deze func e maakt u berichten aan van het in‐ of uitrijden van een zone (deze zones moeten eerst worden 
aangemaakt zoals beschreven in hoofdstuk 5 « Bewaakte zone »). 

Zo gaat u tewerk:  

Klik op « Een gebeurtenis creëren » kies Zone controle in gebeurtenis type.  (1) 

Kies invoeren in geozone of verlaten van geozone in gebeurtenis. (2) 

In het tweede veld in gebeurtenis, kiest uw aangemaakte zone in het menu Zones. (3) 

Het is daarna mogelijk dat evenement aan te passen.  

Men kan de verzending ervan vertragen door dit vak aan te kruisen: Occur will started a er that value (minuten) en door een 
waarde in minuten in te voeren in het vak onderaan. (4) 

Het is ook mogelijk het alarm alleen in bepaalde periodes te laten afgaan (weekdag en jdspanne). (5) 

U kruist daarvoor het volgende vak aan: Enable gebeurtenissen uitsluitend in de aangegeven periode. Vervolgens kiest u de 

jdspanne en kruist u de dagen van de week aan wanneer het alarm moet afgaan.  

Klik daarna op « Aanvaard » om de gebeurtenis aan te maken. (6) 
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• Controle van s lstanden 

Met deze gebeurtenis ontvangt u een bericht zodra een voertuig s lstaat. Contact ON of OFF.  

Om deze gebeurtenis aan te maken, klikt u op « Gebeurtenis Creëren »  (1), kiest u in type gebeurtenissen Stop Controle (2) 

en klikt u op « Aanvaard » (3). 
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• Controle van de POI 

Hiermee maakt u berichten aan wanneer het voertuig een POI nadert.   

Om de gebeurtenis aan te maken, klikt u op « Een gebeurtenis aanmaken », en kiest in type gebeurtenis Controle van de POI.  

In Gebeurtenis, kiest u POI Bezoeken (bericht wanneer met een POI nadert) of Afstand van de POI (bericht wanneer men zich 
van een POI verwijdert). (1) 

Kies daarna het betreffende POI. (2) 

Men kan de verzending ervan vertragen door dit vak aan te kruisen: Occur will started a er that value (minuten) en door een 
waarde in minuten in te voeren in het vak onderaan. (3) 

Het is ook mogelijk het alarm alleen in bepaalde periodes te laten afgaan (weekdag en jdspanne). (4)  

U kruist daarvoor het volgende vak aan: Enable gebeurtenissen uitsluitend in de aangegeven periode. Vervolgens kiest u de 

jdspanne en kruist u de dagen van de week aan wanneer het alarm moet afgaan.  

Klik daarna op «  Aanvaard » om de gebeurtenis aan te maken. (5) 
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• Idling Occur 

Met deze gebeurtenis wordt u gewaarschuwd wanneer het voertuig s lstaat (contact ON) jdens een door de 
gebruiker bepaalde periode. 

Om de gebeurtenis aan te maken, klikt u op « gebeurtenis creëren » (1), en kiest in type gebeurtenis idling occur. (2)  

 

Kies daarna de periode in minuten waarna u wilt gewaarschuwd worden als het voertuig langer s lstaat. (3)  

Klik daarna op «  Aanvaard » om de gebeurtenis aan te maken. (4)  

16 



2. Een bericht aanmaken 

Het is het bericht dat de boodschap zal bepalen, alsook het beoogde voertuig en het type verzending via SMS of e‐mail voor 
de gebeurtenis die eerder werd aangemaakt. Alle berichten worden op dezelfde manier aangemaakt, dit in tegenstelling tot 
de gebeurtenissen.  Om een bericht aan te maken, gaat u in het menu « Meldingen » (1), klikt u op het ver cale menu op  
« Meldingen » (2) en daarna « Een melding creëren » (3). 

Daarna kiest u het Voertuig (4) waarvoor de gebeurtenis ac ef zal zijn. Daarna kiest u de eerder aangemaakte gebeurtenis (5) 
en kruist u de vakjes aan naast de verzendingsmethode (6). (E‐mail, SMS en push)  

• E‐mail : verzending van een e‐mail naar het aangegeven adres. 

• Mobiel : Verzending van een SMS naar het gevraagde nummer. Opgelet het nummer moet als volgt geschreven 
worden : 32471234567 (LIMIET VAN 300 SMS per jaar) 

• Push : verzending van de boodschap naar de mobile toepassing. 

U kunt ook de standaard boodschap voor elk bericht wijzigen zodat ze verband houdt met de gebeurtenis. (7)  

Klik daarna op « Aanvaard » om uw bericht te beves gen. (8)  
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8. Kaarten 

In dit menu kunt u kiezen hoe de kaart wordt afgebeeld.   

Het menu is in twee delen: Lagen en Kaart.  

Met Lagen selecteert of verwijdert u elementen op de kaart zoals de POI’s, de bewaakte zones, de voertuigen of de trajecten 
die via de historiek zijn afgebeeld.   

Met Kaarten kiest u het gewenste kaar ype. Dat hee  alleen een visuele invloed en verandert dus alleen het uitzicht van de 
kaart. De kaart NOKIA Jams, toont de Nokia‐kaart en gee  ook real me verkeersinforma e weer.    
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9. Rapporten 

Met dat menu kunt u gebruiksrapporten voor uw voertuigen aanmaken. Er zijn verschillende soorten rapporten mogelijk. 

Sommige rappor ypes worden meestal gebruikt om problemen te kunnen vaststellen en bieden geen relevante informa e 
of een duidelijk zicht op de voorgestelde informa e. Par culieren raden we aan te kiezen voor het Pro trajectrapport of het 
rapport in verplaatsing. De andere mogelijkheden zijn niet bestemd voor het grote publiek.  

Om dat menu te openen, klikt in het horizontale menu op « Rapporten ».  

 

Rapport over reizen  (Pro) 

Dat rapport is zonder meer het duidelijkste, we bevelen het u dan ook aan.    

Opgelet, voor sommige voertuigen is het mogelijk dat de rapporten niet helemaal correct zijn door een imperfec e in de 
detec e van het contact.  Als de rapporten gebruikt worden om te factureren, raden we aan om de module Wi.2 of Wi.3 te 
gebruiken. Deze detecteert het contact op een fysieke manier en sluit de so warema ge interpreta e van de detec e van het 
contact helemaal uit. 

Het rapport gee  een duidelijk zicht op de verplaatsingen van het voertuig onderverdeeld per traject (Contact ON/contact 
OFF). Als u bovendien gekozen hebt voor een afstandsbediening Wi.9, dan kunt u een onderscheid maken tussen privéreizen 
en andere. In dat geval worden al uw privétrajecten verborgen in het rapport. 

Om dat rapport aan te maken, klikt op « Rapport over rijzen (Pro) » in het ver cale menu.   
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Kies daarna het voertuig (1), een bepaalde periode in Kies periode (2) of voer zelf een datum en begin‐ en eind jds p in (3) en 
klik op « Aanvraag » (4).  

 NB: om privéreizen te verbergen, kruist u gewoon Verberg adressen van privéreizen aan. (5) 

Het rapport wordt dan aangemaakt en verschijnt in het ver cale menu (6). U kunt dan kiezen om het rapport onmiddellijk af 
te beelden of het te exporteren naar en bewaren op uw computer in een van de voorgestelde formaten (Excel, PDF, HTML of 
XML). U kiest daarvoor het type bestand en klikt op « Export ». (8)  

Als u klikt op « Rapport tonen » verschijnt het rapport onmiddellijk in het venster zoals hieronder. (7) 
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2. Rapport over beweging 

Het rapport over beweging is een rapport uitsluitend gebaseerd op de GPS‐posi e. Het bevat dus alle verplaatsingen en alle 
controleposi es die de GPS capteert. Het is dus minder bruikbaar dan het trajectrapport (Pro).   

Om dat rapport aan te maken klikt u op Rapport in beweging in het ver cale menu (1). Daarna kiest u het voertuig (2) en 
een bepaalde periode in Choose period of voert u zelf een datum, begin‐ en eind jds p in (3) en klikt dan op « Aanvraag » 
om het rapport aan te maken.(4) 

 

3. Rapport over snelheiden 

Dat rapport toont de snelheid van het voertuig in een gevraagde periode met het adres waar de snelheidsme ngen werden 
gedaan. Ze wordt weergegeven als het gemiddelde tussen twee posi es.   

Om dat rapport aan te maken klikt u op Rapport over snelheiden (1) in het ver cale menu, kiest u het voertuig (2) en een 

periode (3) en klik op « Aanvraag » (4).  

Dat rapport kan ook alle momenten tonen waarop het voertuig de snelheid hee  overschreden die werd ingevoerd bij het 
aanmaken van het rapport. Dat gebeurt door het vak Maxi snelheid aan te kruisen in km/u. (5) 

Om dat rapport aan te maken, klikt u op Snelheidsrapport, kiest u het gewenste voertuig en een periode, kruist u het vak 
Maxi snelheid aan, voert u een waarde in km/u in en klikt u op « Aanvraag ».  

Het systeem zal dan een rapport aanmaken met alle intervallen waarin het voertuig sneller hee  gereden dan de snelheid die 
de gebruiker hee  ingevoerd.   
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4. Rapport over POIs 

Dat rapport gee  een overzicht van de s lstanden en verplaatsingen in een zone rond een POI.  

Om het rapport aan aan te maken klikt u op Rapport over POIs (1) in het ver cale menu, kiest u daarna het voertuig (2), het 
POI (3), een bepaalde periode in Choose period of voert u zelf een datum en een begin‐ en eind jds p in (4) en klikt u op « 
Aanvraag » (5).  
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5. Rapport on fuel cost 

Met dit menu maakt u een rapport over de kostprijs van een verplaatsing. Dat omvat ook de periodes in ‘idling’ (s lstaand 
voertuig met draaiende motor).   

Om dat rapport aan te maken klikt u op Rapport on fuel cost in het ver cale menu (1), kiest u daarna het voertuig (2), een 
bepaalde periode in Choose period of voert u zelf een datum en een begin‐ en eind jds p in. (3)  

Daarna moet u nog de verschillende brandsto osten invullen.  

Het eerste veld Cost per km betre  de kostprijs per kilometer, in te vullen in cijfers en in euro. (4) (Prijs per kilometer 
in brandstof). 

Het tweede veld Idle hour cost is de kostprijs per uur wanneer de motor draait en het voertuig s lstaat. Deze waarde 
moet berekend en ingevoerd worden in euro. (5) 

Klik daarna op « Aanvraag ». (7) 

 

 

 

 

 

6. Rapport over beweging met filter 

Het gaat om hetzelfde rapport als het rapport in beweging maar waarin bepaalde filters mogelijk zijn, vooral ontwikkeld voor 
specifieke bedrijven. We raden u aan dit niet te gebruiken want het is zeer specifiek.  
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10. Rapportplanner 

Via dat planningmenu kunt u een periodiek rapport aanmaken dat rechtstreeks naar uw e‐mailadres wordt gestuurd.   

In het menu « Rapport » klikt u op « Planner ».  

In plannermenu klikt u op « Maak taak aan ».  

 

Uit de lijst kiest u dan het type rapport dat u wenst te ontvangen.   
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Daarna kunt u kiezen hoe het rapport moet worden aangemaakt en wanneer en in welk formaat u het wilt krijgen. 
 
U moet dan eerst het voertuig kiezen waarvoor u het rapport wilt aanmaken. (1)  

Kies daarna het aantal keren dat het rapport wordt verstuurd. (Elke week of elke maand). (2)  

Daarna kiest u de periode waarop het rapport slaat. Dat is te kiezen in Rapportperiode. (3) 

U kunt ook het formaat van het rapportbestand kiezen. (4)  Daarna kunt u nog het jds p en de dag van verzending 
van het rapport kiezen en het jds p of de weekdagen invullen wanneer u het rapport wenst te ontvangen. (5) 

Ten slo e voert u nog een e‐mailadres in waarnaar het rapport gestuurd moet worden. Om die e‐mail herkenbaar te maken, 
kunt u ook een onderwerp invoeren (Onderwerp van de mail) en een boodschap. (6)  

Zodra alles ingevuld is, k!ikt u op « Aanvaard ». (7) 

Het rapport wordt dan regelma g en automa sch verstuurd naar het opgegeven e‐mailadres.   
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12. Gebruikersaccount aanmaken (FLEET)  

Met dit menu kunt u gebruikersaccounts aanmaken met een login en wachtwoord voor elke bestuurder van elk voertuig of 
een groep van voertuigen zodat alleen zij die daar recht op hebben gegevens kunnen inkijken.   

Om een gebruikersaccount aan te maken, volgt u deze stappen; 

1. Login op het pla orm www.metatrak.it, voer uw login en wachtwoord in.  

2. Klik op het logo « MetaTrak »  bovenaan links om het hoofdmenu te openen. In dat menu klikt u op de knop « Account 
Profiel ».  

 

3. In dat menu klikt u op « Gebruikers » in het menu bovenaan.  
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4. In dat menu kunt u gebruikers aanmaken door te klikken op « Toevoegen ».  

 

5. Hier kunt u de verschillende klanten accounts aanmaken door de voertuigen te selecteren die dat account mag 
bekijken en een «login en wachtwoord» aanmaken om toegang te krijgen tot het account.  

6. U moet het voertuig of de voertuigen kiezen, een nieuwe login (minstens 6 tekens) en een wachtwoord aanmaken, dat 
u ter controle twee keer moet invoeren (minstens 8 tekens waaronder minstens een kleine le er, een hoofdle er, een 
cijfer en een speciaal teken zoals @,$,!,…).  
Voer dan de naam en voornaam van de gebruiker in.    

Zodra alles is ingevuld, klikt u op « Opslaan » bovenaan rechts.  
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7.  Zodra dat succesvol is uitgevoerd, verschijnt het account in « Login »  in de linker kolom op het scherm met de naam die 
als login werd gekozen. 

 
 
8. Daarna hoe  u alleen nog uit te loggen uit « admin » en de login en het wachtwoord mee te delen aan de betrokken 

bestuurder.  
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