
 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

Road User Portal (RUP) 
- 

Trajectvisualisatiedienst activeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: november 2018 - status: finaal - Opgesteld door: Marcom 
Goedgekeurd door: CS  
  

In geval van bijkomende vragen, neem dan contact op met Satellic Customer 

Support via 

 

00800/72 83 55 42  
(vanuit België en de buurlanden) 

of +32 2 416 0 416 
(vanuit de rest van Europa). 

 

Oproepen vanaf een mobiel netwerk kunnen aangerekend worden volgens de 

algemene voorwaarden van uw mobiele operator. 
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Trajectvisualisatiedienst activeren 

op de Satellic Road User Portal 

 

De trajectvisualisatiedienst biedt een dieper inzicht in de reis van een truck. U kunt zien waar een bepaalde 

vrachtwagen reed op een bepaalde dag.  

De reis wordt op een interactieve kaart nauwkeurig weergegeven middels verschillende datapunten die 

elke 30 seconden worden bijgehouden en om de 5 minuten doorgestuurd worden naar onze centrale 

servers. De verschillende datapunten worden met elkaar verbonden door een lijn en getoond op een 

interactieve kaart.  

Bovendien kunnen de ruwe positiegegevens (KML-bestand) die u ziet of tijdens voor een bepaalde periode 

(van meerdere dagen) worden gedownload. Dankzij het KML-bestand, kunt u de gegevens in uw eigen 

geolocatie-tool importeren en bewerken.  

Om privacy redenen, moet u de trajectvisualisatie-functie handmatig inschakelen (per voertuig) op het 

Road User Portal (RUP), om deze functie te kunnen gebruiken. Pas vanaf het inschakelen van de 

trajectvisualisatiedienst kunnen wij uw geolocatiegegevens beginnen bijhouden en doorsturen en kan u 

bijgevolg uw voertuigen beginnen volgen. 

Stap 1: Log in op het Road User Portal en selecteer de blauwe “VOERTUIGEN”-cirkel. 

 

https://rup.satellic.be/rup/
https://rup.satellic.be/rup/
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Stap 2: Klik op de rij van het desbetreffende voertuig waarvoor u de trajectvisualisatiedienst wenst te 

activeren. 

 

 

 Stap 3: Klik eerst op de knop “ROUTE VISUALISATIE” 
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Stap 4: Klik vervolgens op ‘GEGEVENS BEHEREN’ om het menu te openen waarin u de 

trajectvisualisatiedienst kunt activeren. 

Opmerking: Wanneer u op “KML” klikt, dan kan u de data van de gereden route downloaden in een KML-

databestand. Dankzij het KML-bestand, kunt u de gegevens in uw eigen geolocatie-tool importeren en 

bewerken.  
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Stap 5: Klik op de knop ‘ACTIVEREN’. 

U kunt ook alle oude gegevens die zijn opgeslagen in de geschiedenis verwijderen door op de knop 

‘GEGEVENS VERWIJDEREN’ te drukken. 

 

 

Stap 6: Klik op ‘BEVESTIG’ als u de route registratie van het voertuig (de trajectvisualisatiedienst) wilt 

activeren voor het gekozene voertuig. Alle toekomstige routes worden geregistreerd en kunnen later 

bekeken worden op de “route visualisatie” pagina. 
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Stap 7: De trajectvisualisatiedienst is geactiveerd. Vanaf dit moment worden uw trajecten opgeslagen. U 

kunt deze dienst deactiveren wanneer u maar wilt. 

Houd er rekening mee dat er een periode van 30 minuten nodig is tussen de tijd waarop de activering 

wordt aangevraagd en wanneer de deactivering wordt aangevraagd (en omgekeerd). 

 

 

 


