Intelligens
Telematika.
SIKERES HÁLÓZATI K APCSOLAT.
SCHWARZMÜLLER INTELLIGENS TELEMATIK A SWIT

Schwarzmüller
Intelligens
Telematika ...
A telematika a Schwarzmüller új standardja.
Mostantól minden járművünk alapfelszereltségéhez tartozik az új SWIT rendszerünk.
Járműve ezáltal most még többet tud, mert
intelligensen kapcsolódik a hálózathoz. A
SWIT a kulcs, hogy optimális legyen:
} az útvonaltervezés és a
jármű kihasználtsága
} a közlekedésbiztonság és a
karbantartástervezés
} a vezetési stílus és az 		
üzemanyagfogyasztás
} a rakománybiztonság
A SWIT az út járműflottájának jobb hatékonyságához,
nagyobb rugalmassághoz és
ezáltal még több üzleti nyereséghez!

... a következő
lépés a nagyobb
teljesítményhez.
A szoftver feldolgozza a jármű adatait és valós időben továbbítja őket a SWIT-portálra. Az adatokból
átfogó jelentés készül a teljes flottáról. Így Ön mindig
kap egy összesítést és új információkat is nyer a saját
járműparkjáról.
A Schwarzmüller Intelligens Telematika SWIT
hat járműtípushoz érhető el, a platós járművektől a
billenős- és nehézgépszállító járműveken át a rönkszállítókig. Három különböző szoftvercsomagból lehet
választani:

 BASIC
 ANALYZE
 PREMIUM

Ilyen okosan működik a
SWIT.

Ilyen egyszerűen működik a Schwarzmüller Intelligens Telematika SWIT: az
aktiválást követően az rendszer (érzékelő egység és SIM-kártya) elkezdi az
adatok küldését. Az adatok megjelennek az Ön SWIT-portálján. Három csomagból választhat:

SWIT-funkciók

BASIC

ANALYZE

PREMIUM

Helymeghatározás







Valós idejű adatok és pozíció előzmények; standard időköz: 15 percenként; opció: küldési időköz 5 percenként

Túra- és útvonal-felügyelet







Egyedileg konfigurálható riasztási funkcióval (Geofencing)

Flottakezelés







Futásteljesítmény és rakomány adatok kijelzése (aktuális adatok és előzmények)

EBS-jelentés







A fékrendszer állapotának megállapításához

EBS hibakódok





Lehetővé teszi a probléma távolról történő részletes elemzését

ABS/RSS-beavatkozások





Átláthatóvá teszi a pótkocsi használatát

BBV (fékbetétkopás kijelző)





Időben jelzi a fékbetétcsere szükségességét, az igény szerint optimalizált szervizütemezéshez



Abroncsonként megadja a pontos guminyomást és csökkenti pl. a nem tervezett kiesések kockázatát

RDKS (keréknyomás ellenőrző rendszer)
Opciók:

 Küldési időköz: 15 percenként (standard) vagy 5 percenként (opcionális) 			
 Adattárolás: 12 hónapig (standard) vagy 24 hónapig (opcionális)

Részletes leírás

Az intelligens áttekintés.
Szabványos és személyre szabott jelentésekből tájékozódhat az egyes járművekről vagy a teljes flottáról egy
meghatározott időintervallumban, ezáltal további optimalizáló intézkedések készíthetők járműflottájához!

Platós járművek

Rönkszállító járművek

Billenőplatós járművek

Nehézgépszállító járművek

Mozgópadlós járművek

Görgős- ill. láncos konténer
szállító járművek
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