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1 INLEIDING 

 

Geef uw medewerkers, bezoekers of klanten de ProDongle Proximity Alert en zodra de 
afstand kleiner is dan de veilige afstand worden beide personen gewaarschuwd. Hierdoor 
kunnen uw medewerkers gezond en veilig werken in overeenstemming met de wettelijke 
normen. Er worden geen gegevens opgeslagen zodat de privacy van uw mensen maximaal 
wordt gerespecteerd. 
 

 
 

2 BESCHRIJVING BEDRIJF 

Hoe het begon 

ProDongle ontstond onder de naam RookieDongle als een oplossing om het rijgedrag van jongeren te 
meten en te verbeteren. Met het bewezen succes van de snelheidscontrolesystemen in het 
achterhoofd sloegen ingenieur Paul Janssens en marketeer Christophe Neyt de handen in elkaar en 
werd de oplossing in oktober 2015 gelanceerd. 

 

Bedrijfsleven 

Al snel oversteeg RookieDongle zijn oorspronkelijke jonge publiek. Vanuit het bedrijfsleven klonk 
almaar luider de vraag naar een gelijkaardig, maar uitgebreider systeem voor het beheer van een 
bedrijfswagenpark. Met de hulp van een polyvalent team, bestaande uit o.m. product designers, IT-
ontwikkelaars en security-specialisten, werd in oktober 2016 ProDongle Plug & Play op de markt 
gebracht als intelligente Connect Your Fleet-oplossing. Deze werd later aangevuld met de Prodongle 
BlackBox met iButton en RFID lezer, de ProDongle Stand Alone en de ProDongle Trailer. 

Deze ProDongle toestellen werken in heel Europa en wordt gebruikt door klanten uit België, Duitsland, 
Frankrijk, Luxembourg, Nederland, Roemenië, Spanje en Zwitserland. 

 

Covid-19 

Ook tijdens de Covid-19 pandemie hebben we niet stilgezeten. Sinds eind februari zijn we hard 
gegaan met de ontwikkeling van onze ProDongle Proximity Alert, ultra-wideband oplossing voor social 
distancing in bedrijven zowel voor medewerkers, klanten en bezoekers. 

Na pilots bij o.a. LVD te Gullegem werden de eerste klantversies uitgeleverd aan onze klanten medio 
mei 2020. Vanaf dan werd de productie stelselmatig opgeschaald om aan de boomende vraag van de 
markt te kunnen voldoen. 
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3 LOGO BEDRIJF 

 

 

 

4 BESCHRIJVING OPLOSSING COVID-19 

Bescherm medewerkers, bezoekers en klanten 

Geef uw medewerkers, bezoekers of klanten de ProDongle Proximity Alert en zodra de afstand kleiner 
is dan de veilige afstand worden beide personen gewaarschuwd. Hierdoor kunnen uw medewerkers 
veilig werken in overeenstemming met de wettelijke normen. Er worden geen gegevens opgeslagen 
zodat de privacy maximaal wordt gerespecteerd. 

 

De ProDongle Proximity Alert is een plug & play toestel dat kan worden gedragen met een lanyard of 
clip en de personen die de 1,5m social distance niet respecteren waarschuwt via een geluids- of 
trilling signaal. 

  

Hoe het werkt 

De Proximity Alert meet constant de afstand met andere Proximity Alert dongles via Ultra-Wideband 
technologie. Indien een andere dongle binnen de ingestelde afstandslimiet komt geven beide 
toestellen een waarschuwing. Zodra de afstand groter is dan de afstandslimiet stopt de waarschuwing. 

 

Aan de slag 

Een Proximity Alert staat uit als een Proximity Alert wordt verzonden, als de batterij leeg is of als een 
beheerder de dongle heeft uit gezet. Een Proximity Alert die uit staat kan worden aangezet door de 
knop aan de voorkant van het toestel 7 seconden lang in te drukken. Als u twee oplopende signalen 
ontvangt staat de dongle aan. Druk op de knop aan de voorkant om te testen of een Proximity Alert 
aan staat. Als er geen signaal wordt gegeven staat de dongle uit. 
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Gebruik 

De Proximity Alert heeft een heroplaadbare batterij van 2000mA. De batterij gaat tot een week mee 
(afhankelijk van het gebruik) en wordt opgeladen met de meegeleverde USB-kabel. Het opladen duurt 
ongeveer 3 à 4 uur en stopt automatisch wanneer de dongle maximaal is opgeladen. Tijdens het 
opladen werkt de dongle niet waardoor er geen onnodige waarschuwingen worden gegeven als 
meerdere dongles op hetzelfde moment in elkaars nabijheid worden opgeladen. 

  

Het waarschuwingssignaal heeft 4 niveaus. Als de Dongle in werking is kan het niveau worden 
veranderd door op de knop aan de voorkant van het toestel te drukken. Het toestel geeft aan op welk 
niveau de dongle is gezet: 

Hoog:  2 maal een geluid en tril signaal met maximale sterkte 

Medium: 2 maal een geluid en tril signaal met gemiddelde sterkte 

Laag:  2 maal een geluid en tril signaal met lage sterkte 

Vibra:  3 maal een tril signaal met maximale sterkte 

  

Afstandsdrempel aanpassen   

Plaats een andere Proximity Alert op de afstand waarop u het alarm wilt laten afgaan. Houd de knop 
op beide apparaten tegelijk ingedrukt (binnen 0,5 seconde) om de afstand op beide apparaten in te 
stellen. U hoort snelle beeps / vibraties wanneer u klaar bent. 

 

Uitschakelen voor transport 

Om te voorkomen dat het apparaat door onbevoegden wordt uitgeschakeld, wordt de functie 
'uitschakelen' verborgen en ontvangt enkel de verantwoordelijke in het bedrijf de instructies. 

 

USP’s 

 

Ultra-Wideband 3.5 GHz 

Geen installatie  

Privacy  

Oplaadbare batterij 

Geluid (level 1 ook hoorbaar in luidruchtige productie omgeving) en tril signaal  

Instelbare afstand 
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5 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Afstandsmeting   Ultra-Wideband (3.5GHz) 

Bevestiging   Lanyard of clip 

Social distance   Standaard ingesteld op 1,5m maar aanpasbaar door de klant 

Installatie   Geen installatie nodig voor ProDongle Proximity Alert 

Geluids- en tril niveau signaal 4 Standen 

Beschermingsgraad  IP54 Stofwerend, kan met vochtige doek worden gekuist 

Afmetingen   80 mm x 60 mm x 25 mm 

Batterij Heroplaadbaar 2000mA met adapter. Volledig opgeladen in 3,5 uur. 
Batterij kan tot een week meegaan (afhankelijk van het gebruik) 

 

 

 

6 T&C’S 

Garantie: 12 maanden 

GDPR en privacy : Er worden geen gegevens opgeslagen zodat de privacy van uw mensen maximaal 
wordt gerespecteerd. 

 

 

7 PRIJSZETTING 

Retailprijs: 60 EUR excl BTW 

 

8 COMMERCIËLE BESCHIKBAARHEID 

Na pilots bij o.a. LVD te Gullegem werden de eerste klantversies uitgeleverd aan onze klanten medio 
mei 2020. Vanaf dan werd de productie stelselmatig opgeschaald om aan de boomende vraag van de 
markt te kunnen voldoen.  

Tevreden klanten zijn o.a. Pon Logistics, Beaulieu Kruishoutem, FSMA, TvH, Bebat Groep, Evonik, 
Siemens, Resiplast, Terberg Benschop, PCS Innotec International, SigmaRoc, Provincie Vlaams 
Brabant, gemeente Stein, Nedschroef Machinery, Thyssen Krupp Materials Iberica… 
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9 CONTACT INFORMATIE 

Bedrijf: 

 Officiële naam : DongleApps 
 Rechtsvorm : nv 
 BTW Nr : BE0632.575.701 
 Website : https://www.prodongle.com 
 Link(s) product : https://www.prodongle.com/nl/oplossing/social-distancing 

 

Contactpersoon: 

 Naam + voornaam : Christophe Neyt 
 Email   : christophe@prodongle.com 
 Telefoon / GSM nr : +32 56 72 86 06 

 

10 ECHTHEID VAN GEGEVENS 

 
Wij verklaren hierbij deze gegevens zo correct en volledig mogelijk aan VIL door te geven zodat deze 
1 op 1 kunnen gebruikt worden als bijlage aan het Testrapport van de Social Distancing Alarms Test. 

 

Datum: 29/06/2020 
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