Handleiding BusinessTrack RRS

In de eerste plaats onze dank voor het gebruiken van BusinessTrack voor uw fiscale Ritten
Registratie. Gezien er bij het gebruik van het systeem een aantal opties zijn, willen wij beginnen
met een korte uitleg hoe het systeem in de praktijk werkt.
Vervolgens zijn er diverse hoofdstukken waar in beschreven wordt hoe u de Ritten Registratie kunt
verfijnen, oftewel de ritten nog aan kunt passen.
Daarna willen wij u wijzen op de Gedragscode Privacy RRS en de Beroepscommissie RRS.
Als laatste vindt u onze contactgegevens, in het geval er vragen of opmerkingen mochten zijn.
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1. Hoe werkt BusinessTrack
BusinessTrack bestaat uit een aantal onderdelen, welke er samen voor zorgen dat uw registratie
digitaal en online beschikbaar is op een veilige, betrouwbare manier.
In de wagen wordt een kastje oftewel OBU (On Board Unit) geïnstalleerd, welke in de praktijk
diverse namen heeft (onder andere Black Box, GPS(of GPRS)-systeem, Fleetmanagement, etc..),
hetgeen in de praktijk in de basis allemaal op hetzelfde neerkomen.





De OBU werkt op basis van GPS, de positiebepaling op basis van de satellieten die rond de
aarde draaien. Al deze posities worden continue opgeslagen in de unit zelf.
Vervolgens wordt alle data verstuurd middels een beveiligde GPRS-verbinding, het
datanetwerk van (in dit geval) KPN.
Alle data komt binnen op onze servers, waarna de data verwerkt wordt.
Deze originele data wordt bij ons bewaard, is ook niet toegankelijk voor derden en kan ook
niet gewijzigd en/of aangepast worden.

De basisunit kan uitgebreid worden met een paar opties:
1. Een classificatieschakelaar, hiermee kunt u per rit aangeven of dit een zakelijke of privé rit
is.
2. Een Privacy schakelaar, hiermee wordt een rit automatisch als privé geclassificeerd en zijn
de locaties niet zichtbaar in de rapportage.
3. Persoonsidentificatie, indien er meerder berijders zijn per voertuig, kunt u zicht hiermee
identificeren op elke wagen waar u mee rijdt.
Indien er geen opties zijn, worden alle ritten geregistreerd en zijn deze standaard als zakelijk
geclassificeerd. Vooraf is het (door de adminuser) mogelijk om u als berijder te koppelen aan het
voertuig, zodat alle ritten op uw naam staan.
Bij het activeren van het bedrijfsaccount heeft de werkgever als de bedrijfsgegevens ingevuld,
deze zijn ook niet te wijzigen.
Om in




te loggen op uw eigen account doet u het volgende:
Ga naar www.business-track.nl en kies voor “RRS”
Vul vervolgens uw Loginnaam en wachtwoord in wat u van de beheerder heeft ontvangen.
Als u voor de eerste keer bent ingelogd, adviseren wij u, uw wachtwoord te wijzigen, zodat
de toegang alleen voor u mogelijk is.
 Nu heeft u alleen toegang tot uw eigen RittenRegistratieSysteem (RRS).

2. Profiel aanpassen
Na het inloggen kunt/moet u uw eigen profiel compleet maken door eerst op “profiel” – Mijn
Account te klikken en daar uw wachtwoord en eigen gegevens in te vullen. Het Bedrijfsprofiel is
reeds door de werkgever ingevuld en kunt u zelf niet wijzigen.

Privacy schakelaar:
Dit is een essentieel onderdeel voor de privacy van u als bestuurder. Indien er niet gekozen wordt
voor de optie privacy schakelaar, zullen alle ritten zichtbaar zijn en zichtbaar blijven! Uiteraard kan
wel de classificatie omgezet worden naar privé of zakelijk, zowel handmatig achteraf als met een
schakelaar. Indien er wel gekozen is voor een privacy schakelaar, zullen de ritten gereden worden
van de laatst bekende locatie naar de eerstvolgende bekende locatie (voor en na gebruik
schakelaar). De tussenliggende locaties zijn onbekend. Wel wordt de afgelegde afstand berekend
en weergegeven in het RRS.
Rittenregistratie:
In de Rittenregistratie kunt u de ritten op een aantal punten aanpassen, maar voor dit mogelijk is,
zal u alle ritten moeten verifiëren, hetgeen u doet door alle dagen te bekijken, of meteen naar een
bepaalde dag te gaan. Met het laatste wordt er van uit gegaan dat alle voorgaande dagen
“bekeken” zijn.

3. Kilometerstand aanpassen
Per dag kunt u de kilometerstand aanpassen, dit kan aan het begin of aan het einde van de dag.
Vervolgens wordt er een correctierit gemaakt, die het verschil zal spreiden tot de voorgaande
correctie, evenredig verdeeld over de privé en zakelijke kilometers.  Doe dit minimaal elke 2
maanden!

4. Rit verder verfijnen
Tevens kunt u de classificatie verder verfijnen door op het “potloodje” te klikken en vervolgens de
rit zelf aan te passen.

