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1.  Inleiding 
 
Beste klant, bedankt dat u gekozen hebt voor een geolokalisa etoestel van MetaTrak.  
Deze handleiding zal u helpen vertrouwd te worden met het MetaTrak Lite pla orm, zodat u toezicht kunt houden op uw 
voertuig en de gegevens die uw geolokalisa etoestel registreert volop kunt 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 en dit pla orm op prijs zult stellen.   
 

2.  Aanslui ng op het MetaTrak Lite pla orm 
 
Om toegang te krijgen tot het pla orm en zijn menu’s, moet u naar de website h ps://www.metatrak.it gaan via uw browser.  
Er wordt u dan gevraagd uw iden fica ecodes in te voeren waarmee u uw voertuig op het pla orm kunt registreren.  
Deze codes worden per SMS en via e‐mail toegestuurd nadat uw contract is opgesteld.    
Als u uw toegangscodes nog niet ontvangen hebt of als u ze verloren bent, kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst op het adres helpdesk@mseurope.be. We zullen u ze dan opnieuw toesturen.  
 

3.  Metatrak Lite (Menu’s en func es) 
 

1.  Hoofdscherm 
 

Zodra u bent ingelogd, ziet u het hoofdmenu. Deze bestaat uit drie grote delen : 
 
• Links een ver caal menu met alle func es van de toepassing. 
• Centraal, de kaart. Rechts bovenaan hebt u ook een overzicht van uw systeem/voertuig met de volgende informa e :  
 Adres 

 Staat van de an ‐start (groen als het voertuig niet geblokkeerd is, rood als het dat wel is) 

  Spanning van de ba erij van het voertuig (12V‐24V) 
  Stand van de contactsleutel (groen indien aan, rood indien uit)  
  Staat van de werking van het toestel (normaal, onderhoud,  transport) 
  Kilometerteller 
  Staat van de privé modus (Uit/Aan)  
 
 

 
 
 
 
 

• Rechts, de knoppen om met de kaart te werken. 

1 



Hierna bespreken we de verschillende menu’s aan de linkerkant. We beginnen echter met de func es aan de rechterkant. 
 
: Als u op 3G bent aangesloten, kunt u met deze knop uw posi e bepalen en ze vergelijken met de plaats van het voertuig 

(Car Finder). Uw posi e wordt op de kaart weergegeven door een rood punt.  
 
: deze knop plaatst het geselecteerde voertuig in het midden van de kaart. 

 
: Met deze knop toont u de geregistreerde trajecten. Als u ze aanklikt, krijgt u twee keuzes:  

: Toont het laatst afgelegde traject.   
: Gee  toegang tot de gegevens over de verplaatsingen van de laatste maand. (Het resultaat hangt af van het 

type van uw abonnement, in real me of niet). (De historiek kan tot 1 maand terugkeren).  
Om dat te doen kiest u een datum, een begin jds p en klikt u op « volgende».  

 
Dit ziet u wanneer u een traject aanvraagt.  
Door een keer op het blauwe traject klikken, ziet u gedetailleerde informa e over dat traject.  
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: Met deze knop kiest u het type kaart dat u wilt gebruiken.  

: Met die knop toont u de verkeersinforma e rechtstreeks op de kaart. (Alleen beschikbaar met Google‐kaarten).  
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2.  Commando’s 
 
Via dit menu kunt u met uw installa e communiceren. Zoals u ziet zijn er verschillende func es beschikbaar. (Welke func es 
beschikbaar zijn, hangt af van de producten en van de extra modules die geïnstalleerd zijn. 
 

Update van de posi e: actualiseert de posi e van uw voertuig (als de module in waakstand staat, gee  u het commando 
het best twee keer om een correc e posi e te krijgen)   

An ‐start Wi‐Meta ON: ac veert de an ‐start van het voertuig (een op onele Wi.3 module is nodig)  
An ‐start Wi‐Meta OFF: deac veert de an ‐start van het voertuig (een op onele Wi.3 module is nodig)  

Mode Privacy ON: ac veert de Privacy modus. Geen enkele van uw verplaatsingen wordt geregistreerd.  
Mode Privacy OFF: deac veert de Privacy modus.  
Mode Onderhoud ON: ac veert de onderhoudsmodus. Er wordt geen enkel alarm naar de gebruiker gestuurd.  
Mode Transport ON: ac veert de transportmodus. De takelalarmen zijn uitgeschakeld. 
Mode Onderhoud/Transport OFF: De module werkt normaal. 

 
Om een commando te geven, klikt u erop en verzendt u het. Nadat het commando is verzonden keert u terug naar het 
historiekmenu. Daar verschijnt het verzonden commando en iets later ook het antwoord.  
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3.  Staat van het systeem 
 
In dit menu vindt u alle toestanden van het beschikbare systeem. Het bestaat uit drie delen:  
 
• Dashboard 
 
Next maintenance : Door op deze knop te klikken, kunt u de kilometerstand invoeren waarop u gewaarschuwd wilt worden 
dat het jd is voor een onderhoud.  U hebt ook de mogelijkheid deze boodschap om de x kilometer te herhalen, nadat de 
ingevoerde waarde overschreden is. Er wordt u ook om het e‐mailadres van de geadresseerde gevraagd en u kunt ook een 
persoonlijke boodschap meegeven. Zodra alle velden zijn ingevuld, klikt u op « Opslaan ».  
 
Kilometerteller: Dit menu toont het aantal kilomter dat het voertuig hee  afgelegd op basis van de GPS‐gegevens. U kunt de 
waarde wijzigen door erop te klikken, en vervolgens de km‐waarde van uw voertuig in te voeren en op « Opslaan » te klikken.  
 
An ‐start systeem : Toont de toestand van de an ‐start. Groen indien niet geac veerd, rood indien ac ef.  
 
Contact : Toont de stand van het contact. Groen indien aan, rood indien uit.  
 
• Status van het systeem 
 
Privacy : Toont of de Privacy‐modus aan of uit staat.  
 
Werkingswijze: De standaard werkingswijze is de normale modus. Er bestaan nog twee andere modussen. De 
onderhoudsmodus waarbij geen enkel alarm naar de gebruiker wordt gestuurd en de transportmodus waarbij alleen 
takelalarmen gedeac veerd zijn.  
 
• Diagnos ek  
 
Staat ba erij voertuig: Toont de staat van de ba erij van het voertuig. Groen indien ok; rood indien problema sch.  
Staat van de noodba erij: Toont de staat van de ba erij van het toestel. Groen indien ok; rood indien problema sch. 
Ba erijspanning voertuig: Toont de waarde van de ba erijspanning (12‐14V of 24‐28V).  
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4.  Boodschappen 
 
In dit menu bevinden zich alle push‐boodschappen (gestuurd naar de mobiele applica e) waaronder de alarmen van 
a oppeling ba erij, takeling, foute iden fica e bestuurder (hiervoor is een Wi.9 nodig), defecten en de push‐meldingen 
indien ze ingevoerd zijn in het pla orm. 

5.  Historiek van de gebeurtenissen 
 
Dit menu toont alle opdrachten die u hebt verstuurd naar uw toestel via het commando‐menu. U vindt er niet alleen de 
commando’s maar ook het antwoord erop. 
 
Als voorbeeld hebben we een posi eaanvraag gedaan in het  commando‐menu. Zoals u ziet, wordt eerst de posi eaanvraag 
getoond met het jds p waarop de aanvraag werd gedaan en vervolgens het antwoord.   
U kunt klikken op het antwoord « Ontvagen  posi e ». U wordt vervolgens doorgestuurd naar de posi e van uw voertuig met 
een tekstballon met daarin alle gegevens over de huidige posi e.  
 
NB : De eerste posi eaanvraag brengt de module uit waakstand. Daarbij kan het gebeuren het geolokalisa esysteem de 

posi e niet kan terugsturen.  Men moet dan onmiddellijk een nieuwe posi eaanvraag doen zodat deze correct is.  
Let er ook op dat het voertuig niet in een garage staat of in een ondergrondse parking wat het GPS‐signaal blokkeert.  
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6.  Point of interest (POI) 
 
Met dit menu kunt u points of interests aanmaken. Hierdoor krijgt u, na de configura e van de meldingen, boodschappen 
wanneer u een POI nadert of als u zich ervan verwijdert.  
 
Om een POI aan te maken, klikt u op het menu « POI ». Daarna klikt u op  bovenaan. Er verschijnt een punt op de kaart, 
dat u vervolgens naar de gewenste posi e sleept.  
Bovenaan rechts verschijnt een veld waar u de POI een naam gee , u klikt daarna op de disk om de naam en de posi e te 

bewaren.   
Zodra de POI is aangemaakt, kunt u die wijzigen door te klikken op        in het veld bovenaan rechts. Doe de wijzigingen en klik 
vervolgens op         om ze toe te passen. 
 
Om ze te verwijderen, doet u hetzelfde maar kiikt u op        .  
 
Als de POI is bewaard, is hij aangemaakt maar nog niet ac ef. Om hem ac ef te maken moet u een meldingen aanmaken 
over de POI. We zien dat in het volgende punt  
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7.  Geofences 
 

Met dit menu kunt u een geofencing‐zone (of bewaakte zone) aanmaken. U kunt er een zone op de kaart mee a akenen en 
gewaarschuwd worden telkens het voertuig die zone binnenrijdt of verlaat.    

De zone kan uw huis zijn, of het land, er zijn geen beperkingen. Zorg er wel voor dat de zone voldoende groot is. We 

adviseren een  een zone van minstens 300m doorsnede rond het voertuig.  

Om de zone aan te maken, gaat u in het menu « Geofences  » klikt u op de  bovenaan en begint u te klikken op de 
kaart daar waar u de knooppunten wilt plaatsen. Als laatste klikt u weer op het eerste knooppunt en op « contour sluiten ». 
Zodra de zone gesloten is, kunt u ze een naam geven in het veld bovenaan rechts. U voert de naam in en bewaart deze door 
op        te klikken. 

Zodra de zone is aangemaakt, kunt u die wijzigen door te klikken op in het veld bovenaan rechts. Doe de wijzigingen en 
klik vervolgens op        om ze toe te passen. 
 
Om ze te verwijderen, doet u hetzelfde maar kiikt u op        .  

De  zone  is nu aangemaakt maar zoals bij de POI’s is nog inac ef  zonder de aanmaak van meldingen wat we zien in het 

volgende punt.  
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8.  Meldingen 
 

• Snelheidscontrole 
 

Deze meldingen laat u weten dat uw voertuig sneller of trager rijdt dan een bepaalde snelheid.  
 
Om deze meldingen te configureren, klikt u op het menu « Meldingen ».  

Klik op           om een nieuwe meldingen toe te voegen. 
Kies vervolgens «Snelheidscontrole», als u gewaarschuwd wilt worden over een oversnelheid of een ondersnelheid. Kies 
vervolgens de limietsnelheid (in te voeren in km/u)  
 
U kunt de verzending van een gebeurtenis ook uitstellen door het vak « Gebeurtenis wordt slechts geregistreerd na een 
wach jd van (minuten) » aan te kruisen.  Nadat u het vak hebt aangekruist, vult u de gewenste wach jd in.  
Klik vervolgens op « Volgende » om het (of de) betrokken voertuig(en) te selecteren en de communica emethode.   
  
Voer daarna een e‐mailadres en/of een GSM‐nummer in waarop u de meldingen wilt ontvangen (limiet van 300 SMS per 
jaar). 

U kunt ook het vak « Push‐no fica on»  aankruisen. Daarmee worden de meldingen rechtstreeks naar uw mobiele 
applica e gestuurd.   

U kunt u ook een geschreven boodschap invoeren. (Kiest u meerdere voertuigen dan krijgen alle voertuigen dezelfde 
boodschap).   

Klik vervolgens op « Opslaan » om de meldingen te ac veren.  
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• Geozone controle 
 

Deze meldingen laat u weten wanneer een voertuig een Geozone, die vooraf werd bepaald in het Geozone‐menu, verlaat of 

binnenrijdt. 
 
Om deze meldingen te configureren, klikt u op het menu « Meldingen ».  

Klik op          om een nieuwe meldingen toe te voegen. 

Kies vervolgens « Geozone controle » en kies daarna of u gewaarschuwd wilt worden over het verlaten van de geozone of 

het binenrijden in de gezone. 

 
Kies daarna de betrokken zone.  
 
U kunt de verzending van een gebeurtenis ook uitstellen door het vak « Gebeurtenis mag alleen in bepaalde 
periodevoorkomen » aan te kruisen.  Nadat u het vak hebt aangekruist, vult u de gewenste wach jd in.  
 
Klik vervolgens op « Volgende » om het (of de) betrokken voertuig(en) te selecteren en de communica emethode.   
Voer daarna een e‐mailadres en/of een GSM‐nummer in waarop u de meldingen wilt ontvangen (limiet van 300 SMS per 
jaar). 

U kunt ook het vak « Push‐no fica on»  aankruisen. Daarmee worden de meldingen rechtstreeks naar uw mobiele 
applica e gestuurd.   

U kunt u ook een geschreven boodschap invoeren. (Kiest u meerdere voertuigen dan krijgen alle voertuigen dezelfde 
boodschap).   

Klik vervolgens op « Opslaan » om de meldingen te ac veren.  
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• Stops Controle 
 

Deze meldingen wordt u toegestuurd zodra het voertuig s lstaat (contact OFF).  
 
Om deze meldingen te configureren, klikt u op het menu « Meldingen ».  

Klik op         om een nieuwe meldingen toe te voegen. 
Kies vervolgens « Stop Controle ».  
 
Klik vervolgens op « Volgende » om het (of de) betrokken voertuig(en) te selecteren en de communica emethode.   
Voer daarna een e‐mailadres en/of een GSM‐nummer in waarop u de meldingen wilt ontvangen (limiet van 300 SMS per 
jaar). 

U kunt ook het vak « Push‐no fica on»  aankruisen. Daarmee worden de meldingen rechtstreeks naar uw mobiele 
applica e gestuurd.   

U kunt u ook een geschreven boodschap invoeren. (Kiest u meerdere voertuigen dan krijgen alle voertuigen dezelfde 
boodschap).   

Klik vervolgens op « Opslaan » om de meldingen te ac veren. 
 

11 



• POI Controle  
 

Deze meldingen wordt u toegestuurd wanneer uw voertuig een POI nadert of zich ervan verwijdert.   
 
Om deze meldingen te configureren, klikt u op het menu « Meldingen ».  

Klik op           om een nieuwe meldingen toe te voegen. 
Kies vervolgens « POI Controle » en bepaal daarna of u wilt gewaarschuwd worden wanneer u de POI nadert of zich ervan 
verwijdert.  De invloedszone is een gebied van 300m rond de POI.  
 

Kies dan de gewenste POI.  
 
U kunt de verzending van een gebeurtenis ook uitstellen door het vak « Gebeurtenis wordt alleen beves gd als gebeurtenis 
ac ef na  meout waarde (minuten) » aan te kruisen.  Nadat u het vak hebt aangekruist, vult u de gewenste wach jd in 
minuten in.  
 
Klik vervolgens op « Volgende » om het (of de) betrokken voertuig(en) te selecteren en de communica emethode.   
U kunt zo een of meerdere voertuigen kiezen waarvoor de meldingen verstuurd zullen worden. 
Voer daarna een e‐mailadres en/of een GSM‐nummer in waarop u de meldingen wilt ontvangen (limiet van 300 SMS per 
jaar). 

U kunt ook het vak « Push‐no fica on»  aankruisen. Daarmee worden de meldingen rechtstreeks naar uw mobiele 
applica e gestuurd.   

U kunt u ook een geschreven boodschap invoeren. (Kiest u meerdere voertuigen dan krijgen alle voertuigen dezelfde 
boodschap).   

Klik vervolgens op « Opslaan » om de meldingen te ac veren. 
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• Sta onair controle 
 

Deze meldingen wordt u toegestuurd wanneer uw voertuig gestopt is met draaiende motor (contact ON) gedurende een 
periodie die langer duurt dan deze die u hebt ingesteld.  
 
Om deze meldingen te configureren, klikt u op het menu « Meldingen ».  

Klik op         om een nieuwe meldingen toe te voegen. 
Kies vervolgens « Sta onair controle ». 

Bepaal daarna de duur in minuten (minstens 5) waarboven een stop met draaiende motor niet is toegestaan.   

 
Klik vervolgens op « Volgende » om het (of de) betrokken voertuig(en) te selecteren en de communica emethode.   
U kunt zo een of meerdere voertuigen kiezen waarvoor de meldingen verstuurd zullen worden. 
Voer daarna een e‐mailadres en/of een GSM‐nummer in waarop u de meldingen wilt ontvangen (limiet van 300 SMS per 
jaar). 

U kunt ook het vak « Push‐no fica on» aankruisen. Daarmee worden de meldingen rechtstreeks naar uw mobiele 
applica e gestuurd.   

U kunt u ook een geschreven boodschap invoeren. (Kiest u meerdere voertuigen dan krijgen alle voertuigen dezelfde 
boodschap).   

Klik vervolgens op « Opslaan » om de meldingen te ac veren.  
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NB: 
Voor alle meldingen kunt u ook een ac viteitenperiode aanmaken waarin de boodschappen ac ef zullen zijn.   
 
Om dat te doen, klikt u op het vak naast: de gebeurtenissen doen zich alleen voor in de gekozen periode. Selecteer de dagen 
van de week en de periode.   
 
Zoals deze zin het uitdrukt, klikt u gewoon op de dagen van de week waarop men wenst dat de meldingen ac ef zijn en kies 
een periode.   
In de linkerkolom kiest u het begin jds p in de rechterkolom het eind jds p.  
In dit voorbeeld zijn de meldingen ac ef van maandag tot vrijdag van 8 tot 17u.   
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9.  Score 
 
Dit menu toont al uw trajecten (contact On / Contact Off) waarvoor, op basis  van uw rijs jl, u een score wordt toegekend.   
Die is gebaseerd op de a ccelera es en de rembewegingen alsook de laterale bewegingen die bepalen of uw rijgedrag soepel 
dan wel bruusk is.   
Elk traject wordt dan afgezet op een schaal van 0 tot 100, waarin 100 een ecologische rijs jl is en 0 een spor eve.   
 
Daarna wordt een gemiddelde berekend die een idee gee  van uw rijs jl.  
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10.  Instellingen 
 

In dit menu kunt u allerlei gegevens invoeren in uw applica e.    
In het ondermenu « Account » kunt u uw gebruikersnaam wijzigen door te klikken op het menu « Gebruikersnaam » zoals u 
hieronder kunt zien. 

Om die wijzigingen door te voeren, vervangt u de al ingevulde velden door de nieuwe gegevens. Houd daarbij rekening 
met de aanwijzingen. Klik vervolgens op « Opslaan » om de wijzigingen toe te passen.  
De naam van uw tracer wijzigen.  
Uw tariefplan tonen.  
U kunt ook de gewenste meeteenheden kiezen (KM/°C of Mijl/°F).   
Via het ondermenu « wijzig gebruiker »  kunt u de applica e verlaten zoals met de knop « Verlaten ».  
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