Režim
přepravy
zboží
Stav návěsu
Mějte vlastní, nezkreslený
a nezávislý přehled o svém
zboží, návěsech a režimu
transportu. Vše v reálném
čase i v reportech.
Okamžité informace pro
zákazníka. Jsou dodrženy
domluvené podmínky
přepravy? Kdy se naložilo,
vyložilo a kolik se ujelo
kilometrů? Jak se změnila
teplota při manipulaci na
vykládce? Jaká je spotřeba
u mrazáku? Kdy má být
servis návěsu?
Ušetřete značné ﬁnanční
prostředky a předejděte
zbytečným reklamacím.
► Kontrola dodržení
přepravních podmínek.
► Vše v reálném čase i během
přepravy a jízdy i v
reportech.
► Informace o zboží, pohybu i
technickém stavu návěsu.
► Pro dopravní společnos ,
rozvozové ﬁrmy, logis cké
operátory.
► Rychlá instalace a
zprovoznění.

www.dcomm.cz

Nejnovější modulární koncepce pro přehled o zboží a přehled o návěsech
nezávisle na tahači. Určeno pro distribuční společnos i dálkové přepravy,
dopravce i logis cké operátory. Vše v reálném čase i během jízdy. Využijte
pouze tu část, která je pro Vás prioritní nyní, později můžete koncept rozšířit.
Robustní provedení do provozu, kry IP67. Splňuje normu EN 12830,
cer ﬁkace TÜV SUD. Možnost atestu ATP. Integrovaná baterie pro případ
odpojení návěsu. Rychlá instalace a zprovoznění.
Informace v reálném čase, v reportech, v grafech.
► PŘEHLED O ZBOŽÍ
ź

Pro přepravu standardního zboží, cenného zboží nebo s teplotním
režimem (EN 12830).

ź

Aktuální teplota zboží, lze použít více měřících čidel. Bezdrátová čidla
mohou být umístěna pevně ve vozidle nebo přímo ve zboží.

ź

Kontrola otevření dveří, opět bezdrátově a další čidla

ź

Přímé připojení k agregátu umožňuje získat informace ze zabudovaných
čidel, nastavených teplotách, spotřebě a další podrobnos .

ź

Kompa bilní ThermoKing, Carrier a další.

► JÍZDA A TRASA
ź

V reálné čase vidíte pohyb svého návěsu, trasu, kilometry, příjezdy na
nakládky i vykládky

ź

Automa cká iden ﬁkace připojeného tahače.

► TECHNICKÝ STAV NÁVĚSU
ź

Bezpečná a ekonomická jízda - ujeté kilometry, za žení os, nahuštění
pneuma k, plánovaný servis apod.

Ušetřete značné ﬁnanční prostředky a předejděte zbytečným
reklamacím. Mějte přehled o zboží a režimu přepravy v reálném
čase. Zvyšte úroveň a kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům.
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