EBUSOFT
TRACK EN TRACE effectief maatwerk in één hand
Op zoek naar een Track and Trace systeem dat volledig aan de wensen van de producent
en eindgebruiker kan worden aangepast? De door EbuSoft zelf ontworpen en ontwikkelde
DDT 14 en DDT 44 zijn in elke gewenste vorm te produceren. Ook de embedded software is
aan specifieke wensen aan te passen, net als de gebruiksvriendelijke cloud software.
Dit alles heeft Ebusoft in eigen hand, waardoor er
zonder ruis op de lijn altijd efficiënt en effectief
maatwerk wordt geleverd.
Op de DDT 14 en DDT 44 kan externe apparatuur worden
aangesloten. De units zijn in staat zelfstandig en zonder
externe voedingsbron data voor maximaal één jaar naar een
cloud omgeving te sturen. Dit maakt de units geschikt om
willekeurig te plaatsen en altijd online en realtime te volgen.
Door de intelligente software in de tracker en het cloud platform
geeft deze oplossing alleen een signaal onder voorwaarden en
op momenten die zelf worden geconfigureerd. Configuratie en
plaatsbepaling gaan eenvoudig in de eigen omgeving op het
cloud platform.
De manier waarop de signalen gestuurd worden, levert een
besparing in de SIM kosten en een aanzienlijke verlenging
van de batterijduur op. Meldingen kunnen vanuit het cloud
platform via email en SMS naar de gebruiker worden gestuurd.

Eenvoudige registratie op het cloud platform is door middel van een uniek tracker ID en wachtwoord
mogelijk. Het zenden van een signaal is mogelijk op beweging, stilstand en/of instelbare interval. Ook een
externe bron kan het zenden van een signaal triggeren.
Plaatsbepaling kan op twee manieren. Als er een GPS signaal (vrij zicht op minimaal drie satellieten) wordt
gevonden, wordt deze gestuurd. Als na een instelbaar aantal pogingen geen GPS signaal wordt gevonden,
wordt de locatie van de GSM mast gestuurd. Door gebruik te maken van het 2G netwerk is het vanaf vrijwel
elke locatie mogelijk om data te sturen. Als er geen netwerk wordt gevonden, wordt de de data gebufferd en
alsnog gestuurd zodra er weer een netwerk gevonden is.
De module is voorzien van een USB aansluiting om de aangesloten batterij op te laden. Het opladen van de
batterij vanaf de externe bron kan vanuit het platform worden in- of uitgeschakeld.

VERZONDEN DATA
•
•
•
•
•

Locatie
Manier van plaatsbepaling
Tijdstip van plaatsbepaling
Batterij status
Event soort
(Start, Stop, Timer, Digitale ingang verandering)

OPTIONELE DATA
•
•
•
•
•
•
•

Oplaad status
Waarde 2 digitale ingangen
Waarde 2 analoge ingangen
Huidige hoek ten opzichte van aarde
Temperatuur
Seriële data in
I2C data in

HARDWARE
•
•
•
•
•
•

Real Time clock
Bewegingsdetectie
GPS (tot 1,5 meter) + GSM locatie (tot 100 meter)
GPRS, onbeperkt aantal meldingen per dag
USB aansluiting voor opladen
LIPO batterij (1400 of 4400 mAh)
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