Truck, Trailer & Container Tracking – Få overblik over hvor dine trailere/containere:

Du kender det godt – du sidder på kontoret og disponerer alle dine biler, trailer/containere – men
HVOR er enhederne henne? – Hvor opholder de sig lige nu? – Er de ude og køre eller holder de
stille et sted?
TungVognsSpecialisten, der har udviklet Tacho Online og som mange vognmænd allerede har taget
til sig som den førende køre- og hviletidsløsning, tilbyder også en flådestyringsplatform ”Tacho
Fleet, der hjælper dig med, at få et samlet overblik over hele din flåde.
”Lommy Pro”, som er den enhed der laver fjern-download af takografer og førerkort og sender
filerne hjem til Tacho Online, som samtidigt er GPS-enheden, kan identificere en lille radiosender
”TAG”, der monteres på dine sætte- eller påhængsvogn.
Derved kan du på Tacho Fleet se, hvilke sætte- og påhængsvogne, der aktuelt er tilkoblet den
trækkende enhed/lastbilen.
Så hvis du monterer TAG’en på for eksempel en container, kan du på Tacho Fleet også se, hvor
containeren befinder sig - det vil sige positionen, hvor en af dine biler med en ”Lommy Pro” sidst
har hørt TAG’en på trailer/containeren.
TAG’en, kan kodes til at vise registreringsnummer, vognnummer, containernummer eller lignende,
så du præcis ved, hvilken enhed, der er tale om.
TAG’en har en holdbarhed på ca. 6 år og koster kr. 525 kr./stk. ekskl. moms – og der er ikke noget
abonnement.
På omstående side ser du en kort illustration af TAG’en og dens anvendelsesmulighed.
Kontakt TungVognsSpecialisten, på telefon nr.: 7190 7191 og hør mere eller for bestilling.

Hvis du f.eks. har følgende udfordring:
Du har en plads, hvor dine trailer/containere står henstillet. Nu sammenkobles en trailer/container med lastbilen. Hvilken
trailer/container er det nu, der er sammenkoblet med lastbilen???

Løsning på den udfordring er:
Der monteres en Lommy, i lastbilen. Den sender GPS signaler til Tacho Fleet og laver fjerndownload af takograf- og førerkort
og der monteres en lille radiosender (TAG), på din trailere og containere.

Når alt er tilkoblet:
Lommy´en i lastbilen, lytter konstant efter dine TAGs. Hver TAG som er monteret på trailer/container udsender et unikt signal,
der identificerer traileren/containeren.

Lommyen registrere således, hvilke trailer, der aktuelt er tilkoblet lastbilen eller, hvilke container, der er bagpå.
Når traileren eller containeren sættes af, registreres i Tacho Fleet, hvilke lastbil, der sidst har hørt TAG’en og
trailerens/containerens position vises på kortet.

Hvis andre lastbiler, med tilkoblet trailer/containere køre forbi, vil det ikke ”forstyrrer” systemet.

