AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DE AGR-GPS APPARATUUR
-

Hoe robuust is de apparatuur (stoot- en vochtbestendigheid) ?

-

Zijn er degelijke aansluitstekkers voorzien?

-

Is het apparaat goed uitgerust voor GPS- en GPRS-ontvangst? Hoe gebruiksvriendelijk
(= eenvoud van bedienen) is het apparaat?

-

Wordt de mestvoerder op een goede manier begeleid in het programma van de
mesttransportcyclus, zodat automatisch wordt aangegeven welke actie (bv. laden, lossen
…) hij moet ondernemen?

-

Kan op eenvoudige manier nagegaan worden wat de laatst uitgevoerde actie is en onder
welk transportdocumentnummer de AGR-GPS-berichten worden geregistreerd?

-

Wordt er een duidelijk bericht van goede ontvangst gegeven door de GPS-dienstverlener
na het uitvoeren van een laadbericht, een testbericht, een losbericht? Zijn de uit te voeren
functies en boodschappen voldoende leesbaar?

-

Is het toetsenbord handig en leesbaar?

-

Is er een duidelijke en onmiddellijke foutdetectie bij het invoeren van een ongeldig
transportdocumentnummer?

-

Zijn er duidelijke waarschuwing- en foutindicaties bij storingen die kunnen optreden
tijdens de mesttransportcyclus (vb. algemene storing, geen sensorsignaal, geen GPRSdekking, geen of onbetrouwbare GPS-dekking) ?

-

Is er éénduidige en automatische herkenning van de sensor op de laadruimte (= chassis
van de trailer of aanhangwagen) ?

-

Is er een voldoende lange levensduur van de draadloze sensor op de laadruimte?

-

Is er een waterdichte en stevige behuizing voor de sensor op de laadruimte?

-

Als met draadverbinding gewerkt wordt, is er een degelijke verbinding (bedrading en
stopcontact) aanwezig tussen het AGR-GPS apparaat en de sensor op de laadruimte?

-

Wat zijn naast de aankoopprijs, de installatiekosten en de abonnementskosten voor de
communicatie?

-

Wat voorziet het onderhoudscontract? Is er een helpdesk bij problemen, is er een
eventuele upgrade van soft- en hardware voorzien?

-

Voorziet het contract een opzegperiode en/of een vergoeding bij stopzetting van de
dienstverlening?

-

Biedt de dienstverlener rapporten aan van de uitgevoerde transporten? Hoe lang worden
de ontvangen berichten bij de dienstverlener bewaard?

-

Een bijkomend aandachtspunt is dat de server van de GPS-dienstverlener best opgesteld
staat in een beveiligde ruimte, zodanig dat hij 24/24 h beschikbaar blijft voor de ontvangst
en de verwerking van uw databerichten.

