
 
 
 

Nu ook beschikbaar  in de Benelux :   Op de weg en in de stad altijd een wakend oog. 
 
 

 
 
 
Met de nieuwe ROADSCAN Drive Recorder heb je vanaf nu de onontbeerlijke ooggetuige in je wagen. 
Nee, geen zwarte doos zoals we die kennen voor vliegtuigen of vrachtwagens, veel eenvoudiger én…het 
heeft “ogen”. De ROADSCAN Drive Recorder wordt vanaf nu je partner in het verkeer. 
 
Het apparaat is klein en compact, het past in de palm van je hand.   Alles zit in het toestel zelf (camera, 
bedieningselectronica, geheugen, sensoren) , en het  laat zich gemakkelijk monteren (voorruit en/of 
achterruit en/of elders). 
 
De ROADSCAN Drive Recorder neemt continu digitale beelden op van wat zich in het gezichtsveld van de 
camera afspeelt, noteert ook alle bewegingen en schokken die de wagen ondergaat.  
 
Het apparaat stelt zich automatisch in en legt beeld en andere informatie vast als je hard moet remmen, bij 
heftige bewegingen van het voertuig, of in het slechtste geval,  indien je betrokken raakt bij een ongeval. 
 
Je kunt het toestel ook eenvoudig manueel activeren (dus je kan zelf beslissen welke beelden en gegevens 
worden vastgelegd) bijvoorbeeld om onregelmatigheden vast te leggen,  of een ongeval die voor je neus 
gebeurt op beeld te zetten, ook gevaarlijke situaties op de weg kan je vanaf nu vastleggen. 
 Maar ben je gewoon te laat op je werk door file of wat dan ook? Leg dan beeld en tijdstip vast en laat je 
“getuige” spreken bij je werkgever, zo moet je geen spitsvondige excuses meer zitten bedenken vroeg op 
de morgen. 
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Je kan natuurlijk de Roadscan ook gebruiken om videoclips of beelden op te nemen die  gewoon mooi zijn 
om te zien en bij te houden, zoals bijvoorbeeld een reis verslag, een ralley.  
De toestellen hebben  niet alleen  nut  in geval van nood, gevaar  of ter controle , het kan je ook veel 
plezier bezorgen in talrijke recreatieve toepassingen.  
 
De beelden worden opgenomen in een speciaal Roadscan beeldformaat zodat de originele opnamen niet 
kunnen worden veranderd en/of bewerkt, dit om hun bewijskracht voor officiële instanties te kunnen 
bestendigen daar waar van toepassing  en vereist.  Via de pc en de bijgeleverde software kan je al de 
vastgelegde video, beelden en informatie bekijken  en analyseren.  
De Roadscan Management software  heeft ook een functie om een kopie van de video en de gegevens te 
maken  in een eenvoudig populair video formaat (zoals AVI of MPEG) ,  zodat je dit eventueel kan 
doorsturen naar wie je wil  om te “sharen”.  
De software laat ook toe om de videobeelden en de gegevens te printen. 
 
 
Hoe werkt de Roadscan nu? 
 
Zoals gezegd neemt het apparaat continue beelden en gegevens op.    
Bij een bruuske beweging van de wagen , of wanneer het toestel manueel wordt geactiveerd,  zullen 
digitale video beelden en een aantal gegevens worden vastgelegd in het intern geheugen, te beginnen 14 
seconden vóór het toestel werd geactiveerd (de toedracht naar het event) tot 6 seconden erna (de afloop 
van het event) ,  ofwel 20 sec totaal per gebeurtenis.  
Je digitale ooggetuige wapent je zo met alle gegevens die je nodig hebt om het voorval toe te lichten en 
een mogelijk geschil de baas te kunnen.  
Eens het intern geheugen vol,  dan overschrijven de nieuwe opnamens automatisch de alleroudsten, net als 
bij de blackbox in een vliegtuig. 
Maar geen nood , indien je wenst, kan je de opnames en gegevens uit de Roadscan downloaden voordat 
het geheugen vol is. 
 
 
Op het ogenblik zijn er 2 versies ter beschikking.  
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De ROADSCAN DE  legt naast video beelden ook de datum en het tijdstip van de opname vast , evenals 
de beweging- en schok informatie van dat ogenblik (belangrijk voor mogelijke analyse achteraf).  
De video’s en gegevens zijn eenvoudig te “downloaden” met een USB stick , rechtstreeks op het toestel.  
 
 
 

                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



De ROADSCAN MASTER DM (met GPS module) legt bovendien de snelheidsinformatie en de locatie 
gegevens vast, heeft de mogelijkheid van langere opname tijden (zelf instelbaar), een vele malen grotere 
opslagcapaciteit  en kan eveneens  geluid opnemen.  
Het toestel heeft ook de mogelijkheid om er  externe schakelaar(s) op  aan te sluiten waardoor het toestel 
eveneens toepasbaar is in een scala van  “security” toepassingen .  Snelle manuele  bediening behoord ook 
tot de mogelijkheden. 
Dit toestel kan eveneens duizenden foto’s van de afgelegde weg maken (1 foto elke minuut).   
De meegeleverde software laat toe de opgenomen video beelden en/of foto’s te koppelen aan een Google 
map en zo het volledige afgelegde parcours te reconstrueren.  
 

         
 
 
 

Bijvoorbeeld als reisreportage tijdens autovakanties :  
   

 
 
 
 
 



of  ingeval van  professioneel gebruik voor ritten en rijtijd controle  
 

 
 
 
Er zijn een scala van toepassings mogelijkheden, zowel in beroepsgebruik (individueel of in fleet verband), 
in privegebruik en zelfs reacreatief. 
 
Last van bumperklevers , stalking, vluchtmisdrijf ?  Een Roadscan op voorruit en achterruit  laat geen 
ruimte voor onzekerheid en discussie.  
  
Iets voor jou (privé of professioneel)?  
Neem contact op met ons, leg je verwachting uit en wij onderzoeken of ons toestel voldoet aan je 
verwachtingspatroon.   Ook een proefopstelling is altijd mogelijk.  
 
Contacteer vrijblijvend:  
 
Voor Nederland : RCBI BV te Putte via info@roadscan.nl 
Voor België en Luxemburg : G.B.S. BVBA te Oosterzele via gbsolutions@skynet.be 
Zie ook onze website: www.roadscan.nl 
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