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1. Welkom 

 

Bedankt voor uw vertrouwen in TrackJack. Vanaf nu beschikt u over een volledig automatische 

rittenregistratie, gecertificeerd met het keurmerkcertificaat voor ritregistratiesystemen. Gebruik de 

TrackJack PRO Fiscaal 2 ook als handige tool voor: een efficiënte planning of inzicht in de 

tijdsbesteding van uw medewerkers en meer. Lees voordat u de PRO Fiscaal 2 in gebruikt neemt de 

handleiding door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  

 

2. Inhoud van de verpakking 

 

De volgende producten bevinden zich in de verpakking:  

1) TrackJack PRO Fiscaal 2  

2) Aansluitkabel 

3) Drie stappen tot activatie 

4) Systeemcode TrackJack (bewaar deze goed) 
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3. Gecertificeerd en volledig volgens eisen Belastingdienst 

Met de TrackJack PRO Fiscaal 2 heeft u gegarandeerd een kwalitatieve rittenregistratie die  

gecertificeerd is met het keurmerkcertificaat voor ritregistratiesystemen. Dit betekent dat de 

rittenregistratie volledig voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.  

 U heeft gegarandeerd een kwalitatief rittenregistratiesysteem. 

 De rittenregistratie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. 

 U bent ervan verzekerd dat de privacy en de continuïteit van TrackJack Europe goed is 

georganiseerd. 

 Bij controle van de Belastingdienst komt u in aanmerking voor controleverlichting. 

 Met het oog op toekomstige regelgeving wordt er gesproken over een gestaffelde 

bijtelling waarvoor een rittenregistratie inclusief keurmerk een vereiste zal zijn. 

 

 

 

 

3.1. Wanneer ontvangt u het keurmerk? 
Nadat u de TrackJack PRO Fiscaal 2 heeft geactiveerd op het online account wordt het certificaat u 

binnen 10 werkdagen per e-mail toegezonden. Het is van belang dat dit keurmerkcertificaat, 

voorzien van uniek nummer, wordt aangemeld/geactiveerd. U gaat hiervoor naar de website van de 

Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen en registreert hier het certificaat.  
 

Meer informatie over het keurmerk ritregistratiesystemen leest u op onze website. 

 

 

 

 

 

http://www.trackjackeurope.com/toepassingen/rittenregistratie/
http://www.trackjackeurope.com/bijtelling-belasting/gestaffelde-bijtelling/
http://www.trackjackeurope.com/bijtelling-belasting/gestaffelde-bijtelling/
http://www.keurmerkritregistratiesystemen.nl/certificaat
http://www.keurmerkritregistratiesystemen.nl/certificaat
http://www.trackjackeurope.com/bijtelling-belasting/keurmerk-ritregistratiesystemen/
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4. Inbouw 

 

Zorg voordat u de TrackJack PRO Fiscaal 2 in gebruik neemt, voor een juiste installatie. Deze 

installatie kunt u zelf verzorgen of uit handen geven aan een van onze eigen ervaren monteurs.  

 

4.1. Laten inbouwen 

Wij werken samen met een team van professionele 

inbouwspecialisten die de inbouw graag voor u verzorgen 

op een door u gewenste locatie in Nederland. Als u de 

installatie wilt uitbesteden kunt u dit aangeven bij uw 

accountmanager of bestel direct een inbouwvoucher in de 

webshop. U wordt dezelfde dag gebeld voor het maken van 

een afspraak.  

 

 

 

4.2. Zelf inbouwen 

Een juiste installatie is de basis voor een goede werking van het systeem. Mocht u de installatie zelf 

willen verrichten is dit ook mogelijk door onderstaand aansluitschema te volgen.  

 

1. Monteer de TrackJack op een veilige, droge plaats buiten het zicht. 

2. Zorg voor zo min mogelijk obstakels i.v.m. het GPS-signaal.  

Aansluitschema TrackJack PRO Fiscaal 2 (verplicht) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.trackjackeurope.com/shop/nl/inbouw.html
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Maakt u gebruik van berijdersidentificatie? Volg dan één van de aansluitschema’s voor het 

installeren van de berijdersidentificatie. Deze download u hier op de website.  

 

4.3. Uitleg signaallichten 

 

Linker Led-licht:   GPS-signaal (satellietontvangst) 

Brandt continu:   Het systeem ontvangt geen GPS-signaal.  

Knippert elke seconde:  Normale status, GPS werkt.  

Uit: De TrackJack staat uit.   

 

Rechter Led-Licht:   Status van het systeem 

Knippert elke seconde:   Normale modus. 

Knippert kort en snel:   Systeem is actief. 

Uit:      De TrackJack staat uit.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trackjackeurope.com/wp-content/uploads/2016/01/Handleiding-Berijdersidentificatie-PRO-Fiscaal-2.pdf
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5. Account aanmaken 

 

Nu de TrackJack PRO Fiscaal 2 juist is geïnstalleerd kunt u het systeem online activeren.  

 

5.1. Account aanmaken 

In de verpakking treft u de eerste drie stappen aan om aan de slag te gaan met de TrackJack PRO 

Fiscaal 2. Wellicht dat u al een account heeft aangemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, volg dan 

onderstaande stappen:  

1. Ga naar de inlogpagina van TrackJack. 

2. Registreer een account met een gewenste gebruikersnaam en wachtwoord. 

3. U ontvangt een verificatielink ter bevestiging van uw account, zorg daarom voor een juist     

e-mailadres.  

4. Activeer de link en voeg vervolgens de systeemcode toe van de TrackJack PRO Fiscaal 2 

welke in de verpakking is meegeleverd. 

5.2. App. voor uw Smartphone 

Met de unieke TrackJack applicatie heeft u gegevens ook via uw Smartphone of tablet binnen 

handbereik. Meer informatie en een eerste impressie treft u hier aan: http://bit.ly/Wv9iyI    

 

6. Werking van de TrackJack PRO Fiscaal 2 

 

De TrackJack PRO Fiscaal 2 heeft alle functionaliteiten in zich voor een kwalitatieve rittenregistratie. 

Bij aanschaf heeft u één maand gratis service ontvangen. Op het moment dat u de TrackJack PRO 

Fiscaal 2 toevoegt op uw account gaat de gratis maand in. Na deze maand heeft u de PRO Fiscaal 

Service nodig om ook de opvolgende 12 maanden gebruik te maken van het systeem.   

 

6.1. Functionaliteiten 

Met de PRO Fiscaal service beschikt u over de volgende functionaliteiten: 

 Gecertificeerde rittenregistratie volgens de eisen van de Belastingdienst 

 Exportmogelijkheid zowel naar Excel, PDF, XML als een Auditfile 

 Inzicht in actuele locaties van het voertuig 

 Sabotage- en diefstalmeldingen 

 Bewaartermijn 18 maanden 

https://my.trackjackeurope.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://bit.ly/Wv9iyI
http://www.trackjackeurope.com/shop/nl/servicelevels/pro-fiscaal/pro-fiscaal-service.html
http://www.trackjackeurope.com/shop/nl/servicelevels/pro-fiscaal/pro-fiscaal-service.html
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 Standaard dekking door heel Europa 

 Meldingen per e-mail 

 

6.1.1. Gecertificeerde rittenregistatie 

De TrackJack PRO Fiscaal 2 zorgt voor een volledig geautomatiseerde rittenadministratie. Hiermee 

beschikt u over tools voor het sturen van uw medewerkers, een efficiënte planning of de 

verantwoording van de rittenregistratie naar de Belastingdienst. De volgende gegevens worden 

automatisch geregistreerd binnen de rittenregistratie:  

 Het aantal ritten per dag voorzien van ritnummer. 

 De berijder per rit. 

 Het karakter van de rit, zakelijk of privé. 

 De start- en stoptijd. 

 De totale reisduur. 

 Het start- en stopadres. 

 Het aantal afgelegde kilometers. 

 De totale kilometerstand van het voertuig. 

 De animatie van de rit samen met de gereden snelheden en meer.. 
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Privé/zakelijke ritten 

Binnen de rittenregistratie dient het karakter van een rit te worden aangegeven. Het maken van 

onderscheid in privé en zakelijke ritten kan op de volgende manieren. 

1. Automatische scheiding 

U kunt een tijdsbestek aangeven wanneer ritten altijd zakelijk of privé zijn. Stel dat ritten 

tussen 07:00 – 18:00 uur altijd zakelijk zijn, worden deze ritten automatisch gekenmerkt met 

dit karakter. Deze instelling maakt u onder Mijn account  Systeeminstellingen  Selecteer 

bewerken bij het betreffende systeem  Kantooruren.  

2. Via de TrackJack app. 

Door middel van de TrackJack app. kunt u een rit voordat deze wordt gereden, kenmerken 

als privé. Stel u zit in de auto en wilt de volgende rit een privé karakter geven, klikt u in de 

app. op “volgende rit privé maken”, waarna deze rit automatisch het karakter privé krijgt.   

Klik hier voor meer informatie over het downloaden van de TrackJack app.  

3. Privé/zakelijk schakelaar 

Deze schakelaar wordt in het voertuig geïnstalleerd. Op het moment dat een komende rit 

een privé karakter moet krijgen, wordt deze knop ingedrukt waarna deze rit het kenmerk 

privé krijgt. Deze schakelaar is bij TrackJack Europe verkrijgbaar.  

4. Handmatig 

Op het online account, bij rittenoverzicht, kunt u het karakter van een rit handmatig 

aanpassen. Standaard staan ritten op zakelijk, wanneer u de button zakelijk verschuift naar 

privé, wordt dit direct in het rittenoverzicht aangepast.  

Let op: indien er meerdere gebruikersprofielen zijn ingesteld (beheerder/manager/berijder) zijn privé 

ritten alleen inzichtelijk voor de berijder, tenzij anders is overeengekomen.  

 

Ritten bewerken  

Binnen de rittenregistratie heeft u de mogelijkheid om per rit een bewerking te maken. Het is hierbij 

niet mogelijk om de vaste data zoals adressen aan te passen. Voor het bewerken van ritten gaat u 

naar Rittenregistratie  Rittenoverzicht  Hier klikt u op bewerken bij het betreffende systeem.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trackjackeurope.com/werking/trackjack-app/
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Ritten animeren 

Wilt u bekijken hoe een rit is gereden? Dan klikt u op het vergrootglas aan de rechterkant van de 

betreffende rit waarna de rit voor u wordt geanimeerd.  

 

 

Instellen Nuttige plaats/Point of Interest 

Binnen de rittenregistratie kunt u nuttige plaatsen aanmaken. Stel u of een berijder bezoeken vaste 

adressen waarvan u bijvoorbeeld de klantnaam terug wilt zien in de rittenregistratie. Zo heeft u in 

het rittenoverzicht direct een helder beeld van welke locaties er bezocht zijn. U maakt een nuttige 

plaatst aan door op de rit te klikken, waarna het scherm verschijnt welke u op de volgende pagina 

aantreft.   
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6.1.2. Export van gegevens 

De gegevens binnen de rittenregistratie kunnen gemakkelijk en binnen enkele muisklikken worden 

geëxporteerd. Dit kan zowel naar een Fiscaal rapport (Auditfile) als naar een Excel bestand. Indien u 

de rittenregistratie wilt exporteren volgens de eisen van het keurmerk voor RitRegistratieSystemen, 

dient hier de export naar een Fiscaal rapport (Auditfile) te worden gebruikt.   

6.1.3. Inzicht in actuele locaties 

In het positiescherm worden de actuele locaties van het voertuig weergegeven. Tijdens het rijden 

wordt er elke 30 seconden een locatie bepaald welke om de 9 minuten worden weergegeven. Bij 

stilstand wordt de locatie elk uur verzonden.  

6.1.4. Sabotage- en diefstalmeldingen 

Wanneer het systeem wordt losgekoppeld van de voeding (om welke reden dan ook), wordt hier 

direct een melding van verzonden op het online account en per e-mail of SMS. Dit wordt 

weergegeven als sabotagemelding bij posities  alarmen.   

 

Als het voertuig wordt verplaatst, zonder dat het contact wordt geactiveerd, wordt hier een 

diefstalmelding van verzonden na 300 meter. 

 



 

 

12 

 

TrackJack PRO Fiscaal 2 
Handleiding 

De sabotage- en diefstalmeldingen staan standaard. Als u deze meldingen  niet wenst te ontvangen 

gaat u naar de instellingen van het systeem en zet hier de functie uit. Nu ontvangt u wel een melding 

op uw online account, maar niet meer per e-mail.  

 

6.1.5. Bewaartermijn 

Alle gegevens worden 18 maanden bewaard op het online account.  

 

6.1.6. Standaard Europese dekking 

De TrackJack PRO Fiscaal 2  heeft standaard dekking door heel Europa zonder bijkomende kosten. 

Doordat de TrackJack PRO Fiscaal 2 beschikt over een roaming simkaart, wordt op elke locatie de 

beste provider geselecteerd. Dit betekent dat wanneer KPN een storing heeft, het systeem 

automatisch overstapt naar een andere provider. Bekijk hier het overzicht van alle landen waar u 

standaard dekking heeft.  

 

6.1.7. Melding per –email 

Meldingen worden standaard op uw online account weergegeven. Daarnaast heeft u de mogelijkheid 

meldingen kosteloos per e-mail te laten verzenden. Ook kunt u alarmmeldingen per SMS ontvangen, 

dit stelt u in onder Mijn account  Accountinstellingen  Meldingen per SMS ontvangen.  

 

7. Functionaliteiten Online account 

 

Mijn account is het beheergedeelte van uw online account waar u de volgende mogelijkheden heeft: 

 

7.1. Systeem toevoegen 

Voeg hier de systemen toe die u wilt koppelen aan het account. Voer hier de systeemcode van de 

PRO Fiscaal in die u bij het systeem geleverd heeft gekregen.  

7.2. Systeeminstellingen 

Onder systeeminstellingen treft u alle systemen aan binnen uw account waarvan de instellingen 

bekeken of gewijzigd kunnen worden. Doordat u beschikt over een TrackJack PRO Fiscaal 2 welke 

voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, is het van belang dat alle gegevens met betrekking tot 

het voertuig en de bestuurder worden ingevuld. Dit ten behoeven van de fiscale rapportage waar 

deze onderdelen in worden vermeld.  

 

 

 

 

 

http://www.trackjackeurope.com/info/hoe-werkt-trackjack/standaard-europese-dekking/
http://www.trackjackeurope.com/info/hoe-werkt-trackjack/standaard-europese-dekking/
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7.2.2. Systemen delen 

U kunt een systeem delen met een andere gebruiker, dit doet u als volgt. Nadat u op “Mijn account” 

heeft geklikt, opent het scherm systeeminstellingen. Hierin wordt een overzicht getoond van alle 

systemen die gekoppeld zijn aan uw online account.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het delen icoon (twee personen naast elkaar) heeft u de mogelijkheid het systeem te delen. U 

voert het e-mailadres in van de persoon/het account waarmee u het systeem wilt delen. Hierbij 

wordt ook gevraagd welke rechten u de gedeelde gebruiker wilt toekennen. 
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Nadat u deze gegevens heeft ingevuld, klikt u op “uitnodigen” waarna de gedeelde gebruiker een e-

mailbericht ontvangt met hierin een bevestigingslink. Als een gebruiker al een account heeft, wordt 

het gedeelde systeem direct gekoppeld aan het account van de gedeelde gebruiker. Als de gedeelde 

gebruiker nog geen account heeft, dient het registratieformulier te worden ingevuld waarna het 

systeem aan dit account wordt gekoppeld. 

Let op: Het gedeelde e-mailadres moet overeenkomen met het e-mailadres op het online account van 

de gedeelde gebruiker. Op basis van het e-mailadres wordt het systeem gedeeld. 

 

Overzicht gedeelde accounts 

Onder de tab “gedeelde accounts” staat overzichtelijk weergegeven met welke accounts het systeem 

is gedeeld. De beheerder van het systeem heeft alle rechten en kan instellingen aanpassen, gedeelde 

accounts kunnen onderling geen rechten van andere accounts aanpassen. 

 

 

 

7.3. Berichten 

Hierin ontvangt u belangrijke berichten die vanuit TrackJack Europe worden verzonden of te maken 

hebben met het aflopen van de PRO Fiscaal Service.   

7.4. Accountinstellingen 

Hier vult u alle gegevens in die betrekking hebben op het account zelf. Zo kan o.a. de gebruikersnaam 
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en het wachtwoord worden aangepast samen met het emailadres dat gekoppeld staat aan uw 

account.  

7.5. Werkgeversinformatie 

Als u de TrackJack PRO Fiscaal 2 voor de rittenregistratie van de Belastingdienst gebruikt, is het van 

belang dat u de werkgeversinformatie juist invoert zodat deze wordt vernoemd op uw export 

(auditfile) van de rittenregistratie.  

 

7.6. Nuttige plaatsen 

Hier beheert u de nuttige plaatsen die binnen de rittenregistratie zijn aangemaakt. Alle nuttige 

plaatsen worden overzichtelijk op de kaart weergegeven. Ook bewerkingen van de nuttige plaats 

maakt u hier.  

 

8. Technische gegevens 

Voedingsspanning 10 – 30V 

Beschermingsstand aan, systeem gaat uit 34V 

Gemiddeld verbruik 65 mA 

Afmetingen 6,5 x  5,6 x 1,9 cm (l x b x h) 

Gewicht 62 gram 

Afdichting IP41 – beschermd tegen druppelend water. 

Koppelbaar aan alarm Ja 

Interne batterij Li-Polymer 170 mAh (voor het geven van een 

sabotagemelding bij het loskoppelen van de voeding).  

Temperatuur bij gebruik -24 t/m 70°C 

 

9. Klantenservice 

Mocht u vragen hebben tijdens het gebruik, dan staan wij vijf werkdagen in de week voor u klaar. U 

kunt uw vragen stellen via: klantenservice@trackjack.nl  waarna u binnen 48 uur reactie van ons 

ontvangt. Of bekijk hier de meest gestelde vragen van onze gebruikers.  

 

10. Garantieregeling 

Wilt u de garantieregeling van TrackJack Europe doornemen? Bekijk deze op onze website.   

mailto:klantenservice@trackjack.nl?subject=PRO%20Fiscaal
http://www.trackjackeurope.com/faq/
http://www.trackjackeurope.com/trackjack/algemene-voorwaarden/garantieregeling/

