De ‘VOS Locator’
Multi-mediaal persoonsalarm
voor binnen èn buiten
in héél Nederland

V.O.S.; Weer alleen en ‘Veilig Op Stap’
durven gaan!
•

•
•

•

Positie doorgifte en contact met een collega / centrale met één
druk op de knop: “Bob heeft om 14 uur 30 een noodoproep
gedaan en bevindt zich op Dorpsweg 12 te Gouda”
Positie tot op 10 m nauwkeurig
Eenvoudig programmeerbaar
Positiemelding op 3 manieren:
Gesproken bericht (inclusief naam, tijdstip en adres)
SMS (inclusief naam, tijdstip, adres en coördinaten)
o Internet kaartje
o
o

•
•

Lage maandelijkse abonnementskosten
Voor meer informatie bellen naar: 06 – 21226033

Treco-Star B.V. Dijkweg 54 1619 HC Andijk kvk 37114929

Telefoon 0621226033

Voor wie is VOS bedoeld?
Voor alle bedrijven en personen die
extra veiligheid noodzakelijk achten.
Bijvoorbeeld:
• Controleurs socialendiensten
• Incasso medewerkers
• Procesindustrie werknemers
• Bedrijven die direct willen voldoen
aan de huidige Arbo wetgeving.
Iedereen die zelfstandig wil blijven
wonen ongeacht leeftijd of eventuele
handicap.
Kenmerken VOS-Locator:
•
Ingebouwde mobiele telefoon (GSM)
•
Ingebouwde satelliet navigatie (GPS)
•
Op circa 10 m nauwkeurige positiebepaling
•
Heeft maar één (nood)knop
•
Eenvoudig in gebruik
•
Zelf te configureren (o.a. meerdere
telefoonnummers en persoonsnaam van de drager)
•
Telefoonverbinding na nood-oproep
•
Ook gewoon te bellen als ’06-nummer’
•
Positiedoorgifte keuze uit:
o Gesproken woord, inclusief naam en adres
o Tekstbericht, inclusief naam en adres (SMS)
o Via Internet (met gratis straten-kaartje)
•
On-line volgen (tracking) mogelijk via Internet
•
Oplader en draagkoordje inbegrepen
•
Login account voor web-site met toegang tot:
o Historische gegevens
o Gebruiksgegevens
o Wijzigen instellingen (o.a. telefoonnummers)
o On-line volgen (‘tracking’)
•
Ook zonder Internet te gebruiken
•
Géén aansluitproblemen met Internetbellen
Wat kost het VOS pakket?

Er zijn drie mogelijkheden:

Pakket 1:
€ 19,95 per maand
Minimum contractduur 1 jaar
contractduur ½ jaar
Eénmalige kosten € 299,-

Pakket-2:
Pakket-3:
€ 34,95 per maand
€ 24,95 per maand
Minimum contractduur 2 jaar
Minimum
Géén eenmalige kosten

Eénmalige kosten € 199,-

Exclusief feitelijke gebruikskosten (positiedoorgiftes):
Via Internet
: € 0,10
Via SMS
: € 0,20
Via gesproken woord : € 0,30
Nood-oproep
: € 0,45 per minuut
(Bedragen zijn incl. BTW maar excl. € 14,95
éénmalige verzend- en administratiekosten)
Treco-Star B.V. Dijkweg 54 1619 HC Andijk kvk 37114929
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