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Maatwerk GSM/GPS tracker Call Center 
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Tel: +31-(0)223-707424 
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Website: http://witd.waalamo.com 

Ook voor uw  HMI’s, data recorders, draadloze communicatie en engineering advies. 

Een maatwerk GSM/GPS call center kan gegevens van verschillende merken 
GSM/GPS trackers ontvangen en deze doorsturen via gesproken text, SMS, 
email, FTP of Ethernet poort. Rapportage kan ook op deze manier verstuurd 
worden.  
Layout en speciale verzoeken als waarschuwingen bij bepaalde locaties, 
‘babyfoon’ functies of domotica opties zijn eenvoudig toe te voegen in de 
Windows Visual Studio programming omgeving(XP. 7, 8 or CE). 
 
Voor het volgen van dure goederen maar ook praktisch voor een druk familie 
leven. Het scherm verteld waar oma, de kinderen en huisdieren zijn, dat het huis 
veilig is, de auto in de garage, de boot in de haven en je partner speelt zijn/haar 
favoriete sport. 
I geval van nood kan iedereen u bereiken. Zelfs het huis, boot of auto kunnen u 
waarschuwen als er iets fout is. 
Het GSM/ GPS tracker call center kan ook ziekenhuizen/dokters/specialisten/
zelfstandigen/families met zieke, oudere of gehandicapte ondersteunen.  
 
Kenmerken: 

 
• Automatische call center met SMS, e-mail, ftp , http poort en stem 

communicatie. 
• Programmeerbaar voor meeste GPS/GSM trackers. 
• Ongelimiteerde aantal GPS/GSM trackers. 
• Eenvoudig instellen geo-fence, snelheid, lage batterij en andere alarm 

opties. 
• Verkrijgbaar als compacte draagbare Windows CE operating system met 

7, 10 of 15” kleuren aanraakscherm of Windows desktop applicatie met 
GSM modem. 

• Met opties als tracking, logging, een knops of email positie aanvraag, 
automatische SMS of email waarschuwingen, email/SMS/FTP reportage. 

• Kan uitgebreid worden, of gekoppeld worden, met bestaande domotica 
of alarm systemen. 

• Verschillende kaart opties, inclusief marine. 
 

Bel ons voor mogelijke GSM/GPS trackers. 

YOURTECH@WAALAMO.COM 
WiTD services 

    “Meten is weten” 


