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REAL TIME ASSET MANAGEMENT

In R-TRACK stelt u alarmen in,

bijv. bij niet-geautoriseerde

verplaatsingen van uw assets,

wanneer ze een softwarematig

afgebakend gebied (geofence)

overschrijden, enz.  

U kan op elk moment traceren

waar uw assets zich bevinden!    
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R-TRACK is een snelle, nauwkeurige en uitermate 

gebruikersvriendelijke methode voor de opvolging en het  

beheer van al uw assets in real time !

Met R-TRACK verhoogt u de efficiëntie in het beheer van 

uw assets, wat resulteert in aanzienlijke tijdwinst en 

kostenbesparingen. 

registratie

tracking

planning

tracing

inventaris beveiliging

calculatie

identificatie authenticatie

RFIDLees meer over onze RFID oplossingen op  www.aucxis-rfid.com   



RFID TECHNOLOGIE
VOOR EEN EFFICIËNT BEHEER
VAN UW ASSETS

OVER AUCXIS

R-TRACK SOFTWARE

RFID REFERENTIES

Aucxis is een gerenommeerd expert in bedrijfsautomatisering.  Met 
30 jaar internationale ervaring in het uitwerken van automatiserings-
projecten, hebben wij een grondig inzicht verworven in de aard en 
de mechanismen van bedrijfsprocessen.
 
Onze expertise stelt ons in staat om professioneel advies te geven en 
de ideeën en doelstellingen van onze klanten praktisch te integreren 
in gebruikersvriendelijke systemen, waarbij de modernste technolo-
gieën worden geïntegreerd. 

Met een sterke aandeelhoudersstructuur en een ervaren team van 
45 medewerkers zijn we in staat om kwaliteit, continuïteit en 
stabiliteit te verzekeren aan ons cliënteel.

Aucxis biedt u de synergie van 3 business units: 

Aucxis ontwikkelt en produceert automatiseringssystemen voor het 
besturen van industriële processen. Wij bieden deze systemen aan op 
basis van eigen ontwikkelde controllersystemen of op basis van 
industriële Pcs.

Aucxis biedt krachtige en flexibele RFID-oplossingen. Als onafhankelijke 
integrator identificeren wij, in functie van de behoefte van de klant, de 
meest geschikte RFID-componenten. Naast onze diepgaande kennis 
van RFID-hardware, bieden wij vervolgens de vakkundigheid om in 
house de achterliggende informatica, middleware en interfaces te 
ontwikkelen.

Aucxis biedt totaaloplossingen voor het automatiseren en 
informatiseren van alle veiling- en verkoopgerelateerde processen: 
aanvoer, verkoop, administratie, logistiek, bewaring en alle 
randprocessen. 

PROCESS CONTROL

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

T
H

E
 S

Y
N

E
R

G
IE

 V
A

N
 3

 B
U

SI
N

E
SS

 U
N

IT
S

Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

België
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: +32 3 790 17 18F
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www.aucxis.com

Het opvolgen en beheren van assets binnen en buiten uw bedrijfsomge-
ving is een tijdrovende en belastende opdracht.

Aucxis RFID Solutions stelt een innovatieve track en trace oplossing voor 
gebaseerd op diverse RFID, GPS en GPRS technologieën die transparant 
door elkaar gebruikt kunnen worden om zo een maximaal rendement te 
behalen. 

Alle te volgen assets zijn voorzien van een RFID tag en zijn hierdoor te 
identificeren, lokaliseren en traceren op een gebruiksvriendelijke 
webapplicatie: R-TRACK.

Lees de case studies van diverse projecten op onze website
www.aucxis-rfid.com, zoals onder meer de projecten uitgevoerd voor: 
ARDO - ALCON -  HOOGVLIET - RÖTJES YOUNG PLANTS -
OZ EXPORT - P.A. VAN ROOYEN - VARODARENT - 
VEILING ZALTBOMMEL

Registratie - identificatie - authenticatie

Tracking & tracing

Calculatie

Beveiliging

Planning - inventaris

Weet exact welke personen of assets zich op welke plaats bevinden.

Bekijk op welke locatie uw personeel en/of assets zich bevinden.  
Eenvoudig via de geïntegreerde Street Maps interface!

Monitor elke verplaatsing.
Bereken hoeveel tijd een persoon of asset per project werd ingeschakeld.

Bespaar tijd bij uw administratieve opvolging; manuele registraties worden 
immers overbodig en opvolging gebeurt via een simpele muisklik!
Stel alarmen in voor onderhoud, kalibratie, keuring, stockaanvulling, ... 

Weet op elk moment of uw assets zich bevinden daar waar ze horen te 
zijn. Stel alarmen in, bij niet-geautoriseerde verplaatsingen van uw assets, 
wanneer ze een softwarematig afgebakend gebied (geofence) 
overschrijden, enz.

RFIDLees meer over onze RFID oplossingen op  www.aucxis-rfid.com   


