Fiscale rienregistrae rapport
Dit rapport bevat alle gegevens die nodig zijn voor een sluitende rienregistrae voor de ﬁscus.
Ritsoort:
Indien er gebruik wordt gemaakt
van de prive/zakelijk schakelaar
wordt er onderscheid gemaakt in
een zakelijke, privé of onbekende
rit.

Ritsoort-Privé:
Bij een ‘Privé ‘ rit, worden de vertrek,- en aankomst adressen NIET
weergegeven in de rapportage. Dit
gebeurt om de privacy van de
bestuurder te waarborgen.

Kalibrae:
GPS hee geen 100% nauwkeurigheid. Bij een kalibrae vult de
bestuurder of ﬂeetmanager op
een willekeurig moment de kilometerstand van de teller in. Vanaf
dit moment rekent Loqater verder
met deze handmag ingevulde
kilometerstand. Het verschil
tussen de kilometerstand in
my.loqater en de kilometerstand
op de teller zijn het aantal kalibrae kilometers.

Rien registrae rapport
Een rapport dat alle rien per dag weergee met begin en eindjden, vertrek,- en aankomst adressen het daggemiddelde en de totalen.

Verborgen:
Dit zijn privé rien waardoor
de adresgegevens niet worden
weergegeven om de privacy
van de bestuurder te waarborgen.

Rijjden rapport
Een rapport dat inzicht gee in de werkuren, rijjden, stopjd en parkeerjd per dag

De ritduur:
Is de rijjd plus
de stopjd.

% Afwijking van het gemiddelde:
Dit is de procentuele afwijking
van het totaaloverzicht gedeeld
door het aantal rien.

De stopjd:
Is de jd dat het voertuig
slstaat met het contact aan.

Parkeerjd:
De parkeerjd is de jd
dat het voertuig slstaat
met het contact uit.

Huidige situae rapport
Een rapport dat de huidige situae weergee m.b.t. de kilometerstand, de gereden kilometers, het aantal rien en de opgetreden events.
In dit rapport bevinden zich alle actuele gegevens van het moment van opvragen.

Kilometerstand, afstand, aantal rien, ritduur: Al deze gegevens zijn totalen gerealiseerd vanaf het moment van acvae van de Loqater.

Riype rapport Dit rapport gee inzicht in de verdeling van kilometers naar de riypes 'zakelijk', 'prive' en 'onbekend'

