
Fiscale ritregistratie



Betaal geen 
onnodige bijtelling
Met MyFMS voorkom je de 
onnodige fiscale bijtelling, dankzij 
onze ingebouwde GPS 
ritregistratiesystemen. Daarnaast 
kies je met MyFMS altijd voor een 
hoge kwaliteit en goede service. 



MyFMS is net als Veguard een 
onderdeel van Micpoint. Micpoint 
heeft al meer dan 30 jaar ervaring 
op het gebied van automatisering. 
Aan het roer van Micpoint staan de 
neven Frank en Denis Leemkuil. 
Samen met een fantastisch team 
van specialisten in een groeiende 
markt die alles doet met data.

MyFMS werkt vanuit de behoefte 
van de klant. Hierdoor is er een 
constante doorontwikkeling van 
de producten en diensten. 
Doordat alles real-time 
onderbouwt wordt door alle 
verkregen inzichten, zijn wij 
telkens klaar voor de toekomst. Wij 
zijn startklaar! U ook?

DE EIGENAREN
Denis & Frank Leemkuil



Houd u privé en 
zakelijke kilometers 
gescheiden

Registreer automatisch 
ritten met MyFMS 
volgens de eisen van de 
Belastingdienst.



Over het keurmerk

De GPS ritregistratie systemen van 
Micpoint, en dus MyFMS, voldoen aan 
alle eisen van de Belastingdienst en 
heeft het Keurmerk 
RitRegistratieSystemen.

Er is regelmatig overleg met de 
Belastingdienst via de 
branchevereniging BVLR. De leden van 
de vereniging praten met de 
Belastingdienst om een werkbaar 
systeem te ontwikkelen voor 
elektronische ritregistratie. Het is zelfs 
zo dat alleen leden van de 
branchevereniging die voldoen aan het 
normenkader kunnen benoemen dat ze 
voldoen aan de eisen van de 
Belastingdienst.

Fiscale ritregistratie met 
keurmerk

Uitsluitend RitRegistratieSystemen leveranciers die voldoen aan de 
kwaliteitsnormen van Keurmerk RitRegistratieSystemen kunnen het 
Keurmerk verkrijgen.

Er is continu overleg met branchepartijen en de overheid om de eisen af te 
stemmen.

Periodiek controleert KeurmerkRitregistratie of een leverancier nog aan de 
eisen voldoet. Zo niet, dan trekken zij het keurmerk in. Bij periodieke controle 
is de kwaliteit van het keurmerk gewaarborgd.

Mocht er eventueel een gestaffelde bijtelling komen, dan is een systeem met 
een keurmerk een vereiste.



Automatisch de aard van de rit (privé of 
zakelijk) wegboeken via een schakelaar

Minder administratie door automatische 
kilometerregistratie

Professionale rapportage Voorkom bijtelling met een 
rittenregistratie via GPS

U kunt gebruik maken van de gratis 
MyFMS app

Klaar voor een eventuele gestaffelde 
bijtelling

Inizcht in rijafstanden en reistijden Totalisering van zakelijke en privé gere-
den ritten

Alle voordelen
op een rij



Een greep uit onze functies
MyFMS is een uitgebreide cloudoplossing met een diversiteit aan functies. We zetten een aantal functies hieronder 
op een rijtje. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Tankfraude
Inzicht in totaal verbruik van alle voertuigen op 
brandstof, werkelijke CO2 uitstoot en controle op 
tankhoeveelheid en locatie.

Keurmerk RitRegistratie
Keurmerk RitRegistratie Systemen, MXL Auditfile, 
Belanstingdienst, normenkader, Escrow.

Microsoft AzureAD integratie
Makkelijke koppeling met Microsoft 365, integratie 
met Identity Access Management, kostenbesparing 
op operationele IT-kosten en beheersbaarheid van 
compliancy.

Integratie, Koppeling, API
Makkelijke koppeling met bedrijfsystemen, process 
optimalisatie en Single Point of Entry.

Op tijd onderhoud plegen aan de auto bij het 
verstrijken van de service interval.

Proactief onderhoud op basis van 
kilometerstand (service interval)

Automatisch ontgrendelen kofferbak
Als een AED in de kofferbak is gekoppeld aan 
HartslagNu, evenals de locatie van de auto, dan wordt 
bij een incident de kofferbak geopend als er een 
BHV’er in de buurt is.

Geautomatiseerde woon-werk 
kilometers
Op basis van een vaste woonadres kunnen ritten 
automatisch worden omgeboekt als woon/werk type. 
Geautomatiseerd omzetten naar woon/werk indien 15 
minuten gestopt is bij een tankstation en overzicht 
naar de medewerker voor eind controle.

Draaiuren registratie voor machines
PTO, heimachines, walsen, asvalteermachines, 
kranen, shovels voor automatisch registreren van 
draaiuren, kosten besparing op stilstand, gepland 
onderhoud en effectifiteit van inzet.

Traileroplossing
Automatisch alarmeren bij ongepland gebruik.

Voertuigbeveiliging
De beveiliging van voertuigen met GPS.



Onze algemene functies
�Hier komen de basisfuncties van MyFMS aan bod. Naast de basisfuncties zijn er ook geavanceerde functies zoals 
ritregistratie, track & trace, notificaties, rapportages, poortschakelen (startonderbreker), urenregistratie, autodelen 
en koppelen met ERP/CRM systemen.

Voertuigvolg en routes 
afspelen afspelen
Via MyFMS zijn de posities van de assets/voertuigen 
altijd real time te zien op de kaart. Zo kan ingespeeld 
worden op ontwikkelingen. U bespaart met een 
actuele positie tijd en gelden u maakt uw organisatie 
efficiënter. Achteraf kunnen de gereden routes 
afgespeeld worden in het kaartmateriaal. Hierdoor kan 
de exacte route bekeken worden in geval van 
bijvoorbeeld een calamiteit.

Web en app
De MyFMS applicatie is 24 uur per dag in cloud 
beschikbaar en altijd up to date. Er is geen beheer of 
installatie voor nodig behalve een browser en een 
internetverbinding. Voor mobiel gebruik onderweg is 
er een gratis MyFMS App beschikbaar voor zowel 
Apple iPhone als Google Android. Deze app is te 
vinden in de Apple store en Google Play Store.

Onderhoud en draaiuren
Op basis van de automatische telling van de draaiuren 
van machines en de invoering van het 
onderhoudsinterval worden alle betrokkenen binnen 
de organisatie automatisch op de hoogte gebracht.

HERE kaartmateriaal
Altijd up-to-date met de nieuwste software en kaart 
updates. MyFMS maakt gebruik van het wereldkaart 
materiaal van Nokia/HERE. Naast de standaard kaart 
is er ook satelliet en een hybride kaart beschikbaar.

Point of Interest (POI) Brandstof CO² rapportage
Voor belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld voor 
klanten of leveranciers, kunnen Points of Interest 
gemaakt worden. Deze rapportages kunnen gebruikt 
worden voor rapportage of notificaties. De POI’s 
maken het aansturen van de navigatie in het voertuig 
ook eenvoudig in gebruik. Zoek de POI op en dispatch 
een medewerker naar de klant voor een opdracht.

Met MyFMS worden brandstifverbruik bestanden 
automatisch geïmplementeerd zonder extra 
handelingen. Dit komt de integriteit van de 
brandstofmanagement ten goede!

Tijd Management Rechten per gebruiker
Met deze module verminder je de administratieve last 
van zowel de medewerker met een bedrijfsauto als 
onze financiele- en loonadministratie, omdat de uren 
inzichtelijk worden gemaakt.

Niet elke gebruiker heeft alle modules nodig. Via de 
rollen en rechten module is dit flexibel te beheren.

Berijderherkenning
Bij poolauto’s/vrachtwagens is het lastig bij te houden 
wie op het voertuig heeft gereden. Wij hebben 
oplossing: Identificatie van die berijders. Identificatie 
van die berijders zorgt ervoor dat het niet meer lastig 
is om bij te houden wie waarop rijdt. Hoe doen we dat 
dan?  Door  middel van een bedrijfspas of 
identificatieknop kan de gebruiker per rit worden 
bijgehouden. Dit is een geautomatiseerde manier van 
registreren en altijd up-to-date. Wachten op de 
rapportages is niet meer nodig. MyFMS werkt met 
RFID's en DallasId.

Internationaal & Rollen en rechten
De applicatie wordt ondersteund in het Nederlands, 
Engels en Duits. Daarnaast is er de mogelijkheid om te 
rekenen met kilometer per uur, meter per seconden, 
landmijlen, zeemijlen en feet. Hierdoor is MyFMS 
toepasbaar in zowel voertuig, lucgtvaart en nautische 
industrie.

Andere functionaliteiten
- Snelheid overschrijdingen
- Poortschakelen
- Notificaties via popup en / of e-mail
- Tijdmanagement
- Zowel vaste installatie als portable trackers



Contact 
opnemen?

www.myfms.com


