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RitMeter voor bedrijven
RitMeter is de kilometerregistratie applicatie op de mobiele telefoon (Smartphone) van alle
medewerkers. Hiermee registreren de medewerkers de kilometers met behulp van GPS. Er kan
gekozen worden voor een doorlopende registratie, voor lease rijders, of voor een losse rittenregistratie, voor het maken van declaraties. De werkwijze van de app is zeer gebruikersvriendelijk, de
start en stop van een rit zijn de belangrijkste handelingen waarna het adres compleet, inclusief
postcode, geregistreerd word. RitMeter maakt het makkelijk en compleet.
Uw administratie compleet
RitMeter gaat een stap verder dan de meeste andere kilometerregistratie programma’s. RitMeter
geeft duidelijkheid in kilometerregistratie én een maandelijkse rapportage van de verreden
kilometers. De maandelijkse rapportage word iedere maand naar een zelf opgegeven e-mail adres
toegestuurd voor de privé administratie van de medewerker. Deze service zorgt ervoor dat iedere
medewerker elke maand de rapportage ontvangt en deze dus niet kan vergeten in de auto of op de
telefoon. Deze service zorgt voor een complete administratie zonder zorgen. Dit is mogelijk door
onze unieke RitMeter server.
Altijd een back-up
De RitMeter server zorgt voor rapportage én voor een volledige back-up van de gegevens van de
kilometerregistratie. Dus bij verlies of diefstal van de telefoon blijven de gegevens bewaard. Op deze
server beschikt iedere medewerker over een eigen inlogpagina en is de kilometerregistratie op elk
moment op te vragen. De RitMeter server is te bereiken op http://www.ritmeter.nl
Rapportage voor bedrijven
De RitMeter Service gaat nog verder met de mogelijkheid voor bedrijven om de kilometers van hun
medewerkers op ieder gewenst moment gerapporteerd te krijgen. Bij deze service worden de te
declareren kilometers van de medewerkers getotaliseerd aangeboden aan het bedrijf zodat zij in één
keer ingelezen en verwerkt kunnen worden. RitMeter is speciaal ontworpen om met grote groepen
werknemers alle ritten (gereden kilometers) geheel automatisch te declareren.

“RitMeter, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”
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Rapportage mogelijkheden voor bedrijven
Per bedrijf kunnen een of meerdere aangewezen gebruikers groepsrapportages uitdraaien van alle
werknemers.
 Groepsrapportage per geselecteerde periode;
 Groepsrapportage op ieder gewenst moment, dagelijks, wekelijks of maandelijks;
 Declaraties voor alle werknemers automatisch;
 Duidelijk inzicht in afwijkend declaratie gedrag zoals te zien op voorbeeld rapportage;
 Rapportage in Microsoft Excel formaat, zodat deze eenvoudig te verwerken is;
 Rapportage inclusief postcodes en indien gewenst bedrijfsnamen;
 Koppeling van medewerkers op basis van bedrijfsdomein naam.
GPS en Multitasking
RitMeter maakt gebruik van de GPS in uw telefoon, als u een rit heeft gestart zal de GPS ook actief
blijven op de achtergrond als u RitMeter verlaat of een telefoongesprek ontvangt. Door slim gebruik
te maken van de GPS beperkt RitMeter het batterij verbruik.
Het continue gebruiken van de GPS op de achtergrond kan het batterij verbruik behoorlijk verhogen.
Besturingssystemen
Ritmeter draait op nagenoeg alle smartphones zodat u flexibel bent in de inzet hiervan:
 iOS (iPhone)
 Android
 Windows Phone
Kosten
 Telefoon APP is gratis
 Rapportage jaarabonnement voor bedrijven € 42,50 (ex btw) per medewerker
De machtigingen zijn:
 Locatie Gegevens: omdat de applicatie gebruikt maakt van GPS en hierdoor kan de applicatie
uw vertrekpunt, rit en aankomstpunt bijhouden;
 Netwerk Toegang: omdat deze gegevens naar een database worden verstuurd zodat u op de
website ritmeter.nl een excelbestand/pdf-bestand kan downloaden met de gegevens van de
database.
Download
IOS:
Android:
Windows Phone:

http://itunes.apple.com/nl/app/ritmeter/id507873425?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ritmeter.App
http://www.windowsphone.com/nl-NL/apps/5b780d58-4d68-e011-81d278e7d1fa76f8

Aanvragen bedrijfsaccount via info@ritmeter.nl

“RitMeter, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”

