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Centix TAGS, een onmisbare aanvulling om uw materieel en gereedschappen 

nog beter te beheren... 

U beheert uw materieel en gereedschappen al met Centix of u bent in overweging om dit te gaan doen. Hoe 
fijn zou het zijn als u geregeld informatie krijgt (via alerts) over uw waardevolle assets? Dan hebben we het niet 
alleen over de locatie van uw materieel en gereedschap, maar ook over het verbruik en de inhoud van een tank. 
Bijvoorbeeld van een aggregaat. Wat dacht u van het bijhouden van de temperatuur, draaiuren en beweging? 
Deze data kunnen allemaal geregistreerd worden, afhankelijk van welke tag u gebruikt. Centix tags zijn een 
hele waardevolle aanvulling op uw Centix Online systeem. Hiermee wordt het beheer van gereedschappen en 
materieel nog gemakkelijker gemaakt. 

“Altijd en overal overzicht van uw waardevolle 
materieel of gereedschappen met Centix”

Centix tags

Om uw kostbare materieel of gereedschap beter 
te beheren en efficiënter in te zetten, kunt u – als 
Centix klant – Centix tags inzetten. U vermijdt 
hiermee onnodige stilstand of downtime op 
projecten, omdat u geen tijd meer kwijt bent met 
zoeken naar onvindbaar gereedschap of materieel. 
Met de Centix tags heeft u te allen tijde overzicht 
en inzicht in uw materieel en gereedschap. Waar het 
zich bevindt, maar ook de inhoud van een tank of 
het verbruik. Tevens ziet u met onder andere de GeoTAG in één oogopslag of er arbeidsmiddelen zijn die niet 
gebruikt worden en eventueel ingezet kunnen worden op een ander project. Zo kunt u de inzet van materieel, 
maar ook de mensen die het materieel/ de gereedschappen bedienen, verbeteren. Geen verloren zoektijd 
meer, maar volledige focus op de werkzaamheden: uw core business. Dat is een win-win-win situatie dus. 
Geoptimaliseerde inzet van zowel mensen als middelen, betekent: geoptimaliseerde winstmarges. 

OPLOSSINGEN VOOR COMPLEET BEHEER VAN UW OPERATIONELE PROCESSEN

Gebruikersgemak voorop!

We bieden mobiele apps, ontwikkeld voor mensen op werkschoenen, waarbij gebruiksgemak 
en snelheid voorop staan. Met standaard checklists en onderhoudsplannen voert u gemakkelijk 
periodiek onderhoud uit. De apps zijn geïntegreerd met het online platform waar backoffice 
gebruikers uitgebreide mogelijkheden hebben om onderhoudswerkzaamheden voor te bereiden, te 
plannen en te verrekenen. Het standaardpakket biedt uitgebreide oplossingen voor het complete 
beheer van uw operationele processen. Eventueel gekoppeld aan uw financiële boekhoudpakket, 
maakt het voor u compleet. Met uitbreidingsmodules dekt u uw proces: van orderinvoer tot 
verantwoording en facturatie. Met Centix zit u goed.
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Met draaiuren registratie, het automatisch verplaatsen en doorbelasten van huur en automatische berichtgeving 
sluiten onze tags naadloos aan op ons complete beheer pakket.

Welke tags kunt u inzetten?

Uw tags, uw voordeel:

U kunt hiervoor gebruik maken van de MiniTAG, GeoTAG (XL) of SpiderTAG. Door een tag aan te brengen op uw 
materieel/ gereedschap kunt u het snel lokaliseren en allerlei informatie over uw materieel inlezen. Bijvoorbeeld 
wanneer het weer gekeurd moet worden. Dit is mogelijk voor zowel groot en duur als klein materieel en special-
istisch gereedschap. Of u nu een dure laser in de bouw wilt taggen of een kraan in de Grond Weg en Waterbouw 
(GWW), of aggregaten en lichtmasten (van verhuurbedrijven). Centix maakt het beheer van uw waardevolle as-
sets zoveel gemakkelijker! 

“Voor onze gemoedsrust taggen we al onze materieel met een waarde boven 
de €1.500,-. De Centix TAGS zijn een perfecte aanvulling!”

De tags kunnen volledig geïntegreerd worden in de Centix software. Door automatische registratie worden hand-
matige werkzaamheden verminderd.

Besparing van tijd, door efficiëntere inzet van uw materieel/ gereedschappen, ook omdat u onder andere met de 
GeoTAG verbruiksinformatie en bijvoorbeeld het brandstof niveau kunt uitlezen.

Optimalisatie van de inzet van uw materieel zorgt automatisch voor een optimale inzet van uw personeel, want zij 
hoeven niet meer te zoeken naar materieel en middelen. In tijden van arbeidskrapte een prettige bijkomstigheid.

Uw productiviteit gaat hiermee omhoog, want u doet meer met dezelfde mensen/ middelen. Dit zorgt voor opti-
malisatie van uw winstmarges.

U bespaart uzelf en uw medewerkers zoektijd én bijbehorende frustratie.

U bespaart geld, doordat u minder gereedschap en materieel kwijtraakt en opnieuw moet aanschaffen.
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De GeoTAG (XL), MiniTAG of SpiderTAG: wat is geschikt voor u?

Op dit moment biedt Centix vier soorten tags aan: De GeoTAG, de GeoTAG (XL), de MiniTAG en de SpiderTAG. 
De GeoTAG is een oplaadbare draadloze tracker voor groot materieel, zoals containers, aanhangers, voertuigen 
of aggregaten. Voor al het materieel wat stampt, trilt of vibreert presteert de GeoTAG het beste onder deze 
zware omstandigheden. Deze tag is zeer goed inzetbaar op onder andere bouwplaatsen en andere plekken 
waar u groot materieel inzet.

De GeoTAG, direct overzicht en inzicht in uw materieel

De GeoTAG is een oplaadbare draadloze tracker voor groot materieel 
zoals containers, aanhangers, voertuigen of aggregaten. De GeoTAG 
is de meest stabiele tag die u kunt inzetten bij alles wat stampt en trilt. 
De tag registreert zelfs onder deze zware omstandigheden locaties, 
draaiuren, temperatuur en beweging. Zo kunt u uw materieel nog 
beter beheren in het slimme dashboard van Centix Online. Als Centix 
gebruiker bent u hier al bekend mee: dankzij het beheer in Centix kunt 
u uw materieel en gereedschappen goed registreren en inzien. De 
tags kunt u zien als waardevolle toevoeging, een verlengstuk van uw 
systeem, waarmee u het vooral uzelf nog gemakkelijker maakt. U krijgt 
eenmaal per uur status updates door van uw materieel. Wilt u weten 
welk materieel op welke locatie of bij welk project wordt ingezet? 
Dankzij de GeoTAGS en het overzicht in Centix ziet u het meteen!

De GeoTAG XL, beter bereik met extra sterke antennes

De GeoTAG is in twee formaten leverbaar: een middelgrote versie en 
een XL-versie. Wij kunnen u adviseren welke tag voor uw bedrijf het 
beste is. Een groot verschil met de GeoTAG is dat GeoTAG XL door 
extra sterke GPS en Sigfox antennes ook bereik heeft op plaatsen 
met zwakke(re) dekking van het netwerk. Als bij u locaties (bekend) 
zijn, waar de dekking van het netwerk minder is, dan zijn dit dé 
aangewezen plekken om de GeoTAG XL in te zetten. De GeoTAG XL is 
dan robuust, maar nog steeds handzaam. Ter vergelijking: de GeoTAG 
is in grootte gelijk aan een lucifersdoosje, de XL-versie komt qua 
afmetingen in de buurt van een computermuis. Zeer goed en veilig aan 
te brengen op uw grote materieel.

De MiniTAG is de kleinste tracker die signalen vraagt en verstuurt 
via het LoRa (Low Range) Netwerk. De tag is net iets groter dan een 
twee euro muntstuk. Door uw klein materieel of handgereedschap 
te taggen, zorgt u ervoor dat u uw gereedschap in feite ‘praat’ met 
uw Centix omgeving. De MiniTAG vertelt het systeem waar het 
gereedschap zich bevindt. U kunt hierop ook meldingen instellen, 
wanneer uw gereedschap na een bepaalde tijd/ buiten een bepaalde 
zone komt. Op deze manier beheert u uw gereedschap op hele 
praktische, efficiënte en voordelige manier. 
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De MiniTAG, track ook uw kleine, waardevolle gereedschap



De SpiderTAG, indoor zeer geschikt en nauwkeurig in gebruik

De SpiderTAG valt qua formaat tussen de GeoTAG en de GeoTAG 
XL in. Het is een echte multi tracker. De SpiderTAG maakt namelijk 
gebruik van het wereldwijde 4G netwerk én Wifi triangulatie. Hierdoor 
zorgt deze tag ervoor dat u zowel binnen als buiten uw materieel 
gemakkelijk terug kunt vinden. De SpiderTAG registreert draaiuren, 
temperatuur en beweging. Het grote voordeel van deze tag is dat deze 
indoor en outdoor goed werkt. De SpiderTAG is daardoor erg geschikt 
voor om voor alle soorten objecten te gebruiken: van machines en 
voertuigen tot containers en kleine apparatuur.

GeoTAG GeoTAG XL MiniTAG SpiderTAG

Netwerk Sigfox Sigfox LoraWAN LTE-M (Cat-M1)NB-IoT (Cat-
NB1/NB2)

Locatiebepaling outdoor 16 kanaals GPS 16 kanaals GPS Lora triangulatie GPS/BEIDOU/LBS outdoor

Locatiebepaling indoor - - - AP Mac Adres Scanning

Sensoren Temperatuur, beweging Temperatuur, beweging Temperatuur Versnellingsmeter, 
temperatuur sensor, 
bewegingssensor

Capaciteit accu 2.000 mA 2.000 mA LiPo 700 mAh Afhankelijk van vervangbare 
batterij

Oplaadbaar Micro USB  (5 VDC) Micro USB  (5 VDC) Nee Vervangbare batterijen

Levensduur batterij 10.000 berichten 10.000 berichten Afhankelijk van configuratie 
2 -5 jaar

15.000 berichten 
(vervangbare batterijen)

Lengte 55mm 110mm 33mm 85mm

Breedte 44mm (excl. oortjes) 44mm (excl sleuf) 22mm 63mm (excl. oortjes)

Dikte 22mm 22mm 9mm 24mm

Gewicht 80 gram 160 gram 16 gram 82 gram

Montage Schroef oortjes Schroef sleuf VHB tape/magneten/lijm Schroef oortjes / plakken

IP rating IP68 IP68 IP67 IP68

Operationele temp. -20 tot 75 oC -20 tot 75 oC -10 tot 50 oC -20 tot 75 oC

Technische specificaties
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Laag in energiegebruik waardoor de tags jarenlang gebruikt kunnen worden.

Handige functionaliteit:

In Centix kunt u met het handige dashboard uw objecten volgen en beheren.

Met slimme meldingen krijgt u eenmaal per uur een update over de status en locatie van uw 
materieel / gereedschap

De tag is in de Centix software gemakkelijk over te zetten naar een ander object.

Op afstand leest u de capaciteit uit, het gemiddeld vermogen, temperatuur, draaiuren en de inhoud van de tank óf 
het verbruik van bijvoorbeeld een aggregaat.

U ontvangt automatische berichten via Whatsapp of e-mail bij bepaalde gebeurtenissen, zoals verplaatsen buiten 
gebruikstijden, buiten een door u ingestelde zone (geofence).

Met de tags kunt u automatisch huur doorberekenen/ kosten doorbelasten. U weet wanneer uw materieel/ gereed-
schappen worden ingezet op welk project of wat terugkomt naar het magazijn. 

GeoTAG GeoTAG XL MiniTAG SpiderTAG

Aanbouwdelen x x x x

Hand apparatuur x x

Rijplaat beveiliging x

Lichte voertuigen x x x

Machine zonder cabine x x

Machine met cabine x x

Machine elektrisch x x

Boot x x x

Mobiele brandstoftank x x x

Container x x x

Duwbak x x x

Palletwagen x x x

Heftruck x x x

Generator x x

Compressor x x

Lichtmast x x x

Toepassingen:
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