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Budúcnosť vašej flotily
začína s connect:

2016

1

2

Linde Connected riešenia
Budúcnosť fleet managmentu
Spravíme vašu flotilu inteligentnou: náš software a hardware
spája vaše vozidlá a poskytne vám komplexné informácie,
ktoré umožnia efektívne využitie vašej flotily.

Portfolio

Software

Ako produkty Linde Connected
Solutions významne uľahčujú
vašu každodennú prácu.
→4

Plán flotilového využitia,
riadenie vodičov, monitoring
a manažment vozidiel, analýza
dát, a generovanie správ: vďaka
našim programom, zvládnete
toto všetko bez námahy
od vášho stola.
→6
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Využite možnosti, ktoré ponúka digitalizácia:
Moderné technológie pravidelne zberajú údaje,
ktoré umožňujú pohľad na ich stav a kapacitu
využitia. My z oddelenia Linde Connected riešení
vieme pre vás sprístupniť tieto údaje lokálne
alebo cez internet. S connectom: sme priniesli
flotilové manažérske riešenie, ktoré spája vaše
vozidlá a vašich zamestnancov, čo znamená, že
ste vždy aktuálne informovaný o stave vašej

logistiky vo vašej výrobe alebo sklade. Tento
prehľad zabezpečí, aby bolo využitie vašej flotily
bezpečnejšie a ekonomickejšie a zvyšuje
disponibilnosť každého vozidla.
→→ Prehľadnosť
→→ Efektivita nákladov
→→ Bezpečnosť
→→ Optimalizácia servisu

Prehľadné dáta
Plánovaná bezpečnosť
Efektívne použitie
Optimalizácia flotily
Zlepšená bezpečnosť
Menšie škody
Optimalizovaný servis
Lepšie využitie
Nižšie náklady
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Infraštruktúra

Školenie

Hardware

Bluetooth, Wi-Fi alebo
mobilné siete, všetky možnosti
sú dostupné pre vašu flotilovú
komunikáciu.
→8

Linde ponúka kurzy
pre užívateľov connectu.
→ 12

Náš hardware bude spoľahlivo
komunikovať s vašim vozidlom,
zbierať informácie a bezdrôtovo
ich prenášať.
→ 14

Správy a Analýzy

Aplikácia

Funkcionalita

Urobte svoju flotilu tak efektívnou
ako sa len dá. Umožní Vám to viac
ako 15 rôznych interaktívnych
reportov.
→ 10

Connect: kontrolná aplikácia
zjednodušuje kontrolu vozidiel
a zároveň poskytuje prístup
k vozidlám.
→ 13

Naše connect: portfólio
je navrhnuté tak, aby ste si vybrali
presne tú funkciu pre vašu flotilu,
ktorú skutočne potrebujete.
→ 15
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Moderný flotilový manažment
Hardvér vozidiel a software pre užívateľa sú vzájomne
prepojené a tým umožňujú riadenie flotily. Tu je prehľad
komponentov a vlastností našej rodiny produktov.

Hardware

S connect:ac, môžete kontrolovať
prístup ku vašej flotile: kto je za volantom? Alebo koho je to vozidlo?
Toto vytvára základ pre plánovanie
použitia flotily.

Technológie prenosu
Bluetooth

Wi-Fi

Mobilné siete
Hardware zapisuje
dôležité dáta vozidla.

Naše riešenie flotilového manažmentu
pozostáva z rôznych hardwarových a softwarových
modulov, ktoré sa prepájajú, aby demonštrovali
svoju funkcionalitu. connect: vám dáva komplexný
prehľad vašich flotilových dát: transparentné dáta
týkajúce sa vodičov a používania vozidiel, väčšia
dopravná bezpečnosť vo vašich priestoroch, lepšia
využiteľnosť vozidiel vďaka optimalizovanému
servisu a nízkonákladovosť založená na efektívnom využití vozidiel. S produktovou skupinou
Linde connect:, môžete rozvinúť váš flotilový
potenciál na maximum.

Informácie sú uskladnené lokálne
alebo v Linde cloud.

Connect: hardwarové komponenty
spájajú vaše vozidlá a databázy použitím
komunikačných technológií.
Hardware zbiera údaje zo snímačov
a kontrolnej jednotky a posúva ich ďalej.
→→ Prenos dát cez GPRS, Bluetooth alebo Wi-Fi
→→ Bezdrôtový prenos firmwaru a funkčných
aktualizácií
→→ Vďaka jednoduchej inštalácii možnosť
dodatočného dovybavenia už existujúcej
flotily
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connect:dt dokumentuje
využitie vozidiel. Bolo vozidlo
využívane veľa alebo bolo často
nevyužité? Boli nejaké nehody?
Je vozidlo funkčné?

S connect:an môžete analyzovať
a kontrolovať výkonnosť vašej flotily.
Ako často vozidlo robí jazdy alebo
niečo zdvíha? Koľko energie
spotrebuje?
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Funkcie

connect:tr sleduje polohu vašich
vozidiel: Používa sa vozidlo v hale
alebo vonku? Alebo sa približuje
k špecifickej skladovacej oblasti?
Takto môžete kontrolovať vlastnosti
vozidiel v závislosti od ich polohy.

Individuálne funkcie modulov connect: skupina môže byť
kombinovaná do systému, ktorý optimálne vyhovuje
požiadavkám operátora.

Connect: software vám dáva jasný prehľad
všetkých flotilových dát. Je vytvorený
na spravovanie dát o vozidlách a vodičoch,
a veľmi ľahko generuje reporty.
→→ Nepretržite aktualizované dáta
→→ Automatické záznamy, reporty
šité na mieru
→→ Vhodný pre všetky veľkosti flotíl
→→ Široký rozsah úprav na zákazku
a intuitívne používanie

Software vám umožňuje manažovať vašu
flotilu a tiež umožňuje jednoduchý prístup
ku všetkým flotilovým dátam.

Najlepšie zo všetkého: Neustále vyvíjame
nové komponenty a funkcie, ktoré vám umožnia
sústrediť sa na to, čo je dôležité – robiť vašu flotilu
efektívnou.
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connect:desk
connect: dátový „kokpit“
Connect:desk správcovské aplikácie sú stredobodom nášho connect portfólia. Tu sa stretajú
všetky dáta zhromaždené hardvérom, ďalej sa analyzujú a sledujú. Software je využitý
na riadenie šoférov, vozidiel a flotily ako celku, a poskytuje všetky relevantné informácie
až ku vašim končekom prstov.

Organizované
connect:desk zobrazuje
informácie firemnej
organizácie a priraďuje
podľa toho vodičov.

Planované
connect:desk vám pripomína
pravidelnú údržbu a školenia
vodičov a pomáha vám
v plánovaní prác.

Množstvo užívateľov a funkcie softvéru sú
plne prispôsobiteľné a užívateľské rozhranie
je intuitívne. Connect:desk je preto rovnako
vhodný pre veľké aj malé flotily. Nielen
skúsení flotiloví manažéri s komplexnými
úlohami ale tiež príležitostní užívatelia, ktorí
potrebujú len určité funkcie, ho budú vedieť
ľahko používať.

connect:desk je inštalovaný na vašom
stolovom počítači alebo notebooku. Databáza
je umiestená na jednom z užívateľských
počítačov alebo lokálnom serveri a ďalší
užívatelia do nej vstupujú cez lokálne siete.
Ľubovoľný počet užívateľov môže byť pripojených a ich prístupové práva a dostupné
funkcie môžu byť nastavené individuálne.
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Prehľadné
connect:desk vám prezentuje
kľúčové dáta o vozidle, tie sú
alebo jasne zobrazené
na upravenej pracovnej
ploche alebo sú vo forme
detailnej analýzy a reportov
týkajúcich sa konkrétnych
vozidiel, vodičov alebo
oddelení.

→→ Mapovanie organizačných štruktúr
individuálnych divízií alebo celej firmy

→→ Monitorovanie školení
a preškolovaní vodičov

→→ Priraďovanie vodičov a vozidiel do jedného
alebo viacerých organizačných stupňov

→→ Digitálna archivácia dokumentov
vodičov a vozidiel

→→ Manažment prístupových práv založený
na type vozidla, vodičského oprávnenia
a dobe jeho platnosti

→→ Generovanie interaktívnych reportov
vo forme tabuliek alebo diagramov

→→ Plánovanie a monitoring údržby vozidiel

→→ Generovanie analýz optimalizácie
flotily a užívania vozidiel
→→ Automatické e-mailové odosielanie
individuálne nastavených reportov a správ
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Infraštruktúra
Prenos dát medzi vozidlom
a connect:desk
Môžete si vybrať najlepší spôsob prenosu vašich dát:
Bluetooth, Wi-Fi alebo mobilné siete.

Komponenty
vozíka

Prenos dát

Bluetooth

Databáza

Application
software

SyncPoint

Mobilné siete

Wi-Fi

CAM-10, CAM-20
FDE-10 … FDE-70
1-D + 3-D shock sensors

Riešenie na dovybavenie
starších vozidiel

Aká infraštruktúra vyhovuje vašim požiadavkám?
Zvoľte si perfektnú prenosovú technológiu pre vaše
potreby. Nemusíte si robiť starosti o ďalšie procesy.
Všetky tri metódy prenosu automaticky bežia na pozadí
bez toho, aby musel vodič alebo flotilový manažér aktívne
zasahovať . Mimochodom, všetky tri možnosti môžu byť
kombinované a použité v jednej flotile.

Local application

Syncpoints
... sú priemyselné počítače alebo PC
s Linde Bluetooth konektorom, ktoré
zberajú dáta z vozidiel cez Bluetooth.
Connect:composer softvér kontroluje
komunikáciu, procesy dát a doručuje
ich do databáz tak, že sú dostupné
v connect:desk.
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Bluetooth
Keď vozidlo príde do dosahu
„Syncpointu”, dáta sa automaticky sprístupnia a prenášajú
cez Bluetooth.

Wi-Fi

Mobilné
siete

Dáta sú prenášané priamo
z vozidla do databázy
cez bezdrôtovú sieť.

Dáta sú prenášané cez sieť
mobilného signálu.

→B
 ezpečnosť dát: Dáta neopúšťajú
firmu. Užívateľ má preto nad nimi
kompletnú kontrolu.

→ Žiadna infraštruktúra nie je potrebná:
Na rozdiel od Bluetooth alebo Wi-Fi,
žiaden hardvér na pôde firmy nie je
potrebný pre prenos dát.

Výhody
→ Žiadne rušenie vo Wi-Fi sieti
→ Efektívnosť nákladov ako priorita,
priamo z výroby. Zopár „Syncpoints”
vo vašich priestoroch postačuje pre
prenos dát.
→ Bezpečnosť dát: Dáta neopúšťajú
firmu. Užívateľ má preto nad nimi
absolútnu kontrolu.

→ Ž iadna nová infraštruktúra nie je
potrebná: connect: využíva
exitujúce Wi-Fi siete v rámci firmy.
→A
 ktuálne dáta: Celkové pokrytie
zabezpečuje pravidelný prenos dát
a garantuje aktualizované dáta
dostupné pre connect:desk.
→A
 utorizácia algoritmov a IT štandardy:
Autorizácia s WPA2 (použitie hesla)
alebo WPA2-Enterprise (certifikované)
predstavuje najnovší štandard pri
zachovaní maximálnej bezpečnosti.

→ Vnútorné a vonkajšie pokrytie:
Vozidlá môžu vysielať dáta vnútri
aj vonku. Sila spojenie závisí
na kvalite mobilnej sieti operátora.
→ Rýchla a jednoduchá inštalácia:
Dátová jednotka môže byť
jednoducho doinštalovaná
dodatočne na staršie vozidlá.

Komponenty vozidla
→ Sada na dovybavenie: Bluetooth
sada je dostupná pre staršie vozidlá,
ktoré nemajú Bluetooth.

→V
 ozidlo musí byť vybavené Wi-Fi
boxom, ktorý je dostupný ako sada.

→ Takmer všetky nové vozidlá môžu
byť objednané s online boxom
zabudovaným už vo fabrike.
→ Sady sú dostupné pre mnoho
starších modelov; môžu byť
jednoducho inštalované.

Infraštruktúra
→ „Syncpointy” sú inštalované
na zvolených miestach závodu,
kde vozíky často prechádzajú
(napr. nabíjacie stanice, centrá
dopravy, parkovacie miesta).

→ E xperti z connect: sa postarajú
o jednorázový nastavovací
proces na mieste.
→ S polupráca s IT oddelením firmy
je nevyhnutná pre zavedenie
Wi-Fi prenosu.

→ Žiadna dodatočná infraštruktúra,
ako je „Syncpoints” alebo Wi-Fi
hotspots, nie je potrebná
pre prenos dát.
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Správy a analýzy
Prehľadnosť s connect:desk
Spravujte vašu flotilu tak efektívne ako je to len možné – na základe
komplexných dát. Connect:desk softvér vám dáva prístup ku viac ako 15-tim
rozličným interaktívnym reportom ohľadom celej flotily, individuálnych sekcií,
vozidiel alebo vodičov. Dáta sú znázorňované v ľahko zrozumiteľných diagramoch
a tabuľkách. Vždy budete presne vedieť, kto použil aké vozidlo, kedy a ako.

Najdôležitejšie správy na prvý pohľad:
Denník obsadenosti:
Tu môžete zistiť kto používal
ktoré vozidlo a kedy.
Prihlasovacie a odhlasovacie
časy každého vodiča
a každého vozidla sú
zaznamenané. Vždy môžete
určiť kto bol zodpovedný
za špecifický úkon alebo
nehodu.
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Tieto kategórie reportov sú dostupné:

Technický
prehľad
Zoznam všetkých
udalostí pre každé
vozidlo

Používanie
Prehľad používania
a vyťažiteľnosti
vozidiel

Servis
Servisné
a údržbové rozvrhy
všetkých vozidiel
v jednom prehľade

Koordinácia
Prehľad dát
vodičov
a dostupných
vozidiel

Nárazy:

Využitie vozidiel:

Nárazové dáta vám umožnia
zistiť, kedy vodič spôsobil
vozidlu otras – napr.
zapríčinením kolízie alebo
výmoľom. Toto zvyšuje
u vodičov pocit zodpovednosti.

Tu nájdete detailné
informácie o tom ako je
vozidlo využívané: Ako dlho
je na ňom prihlásený vodič?
Aký je pomer jázd a počtu
zdvihov za zvolený čas.

Správa o údržbe:

Využitie:

Rozloženie vozidiel:

Obdržíte prehľad všetkej očakávanej
údržby a servisu pre vozidlá vašej flotily.
Uľahčuje to plánovanie a harmonogram
prác. V nadväznosti na to vám včasná
údržba dodatočne napomáha znižovať
náklady.

Táto správa vám pomôže optimalizovať
vašu flotilu vozidiel. Uvidíte využívanie
vozidiel alebo aj to, že nie sú využívané
vôbec. Vyhodnotiť možno celú flotilu
alebo individuálne vozidlo.

Táto analýza vám umožní vidieť
ihneď zloženie vašej flotily –
poruchy na báze výrobcu a modelu,
takisto ako iných kritérií.
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Linde podpora
Naši špecialisti radi vycestujú do vašich priestorov
aby si s vami sadli a spoločne s vami navrhli
pre vás najvhodnejšie riešenia a aplikácie.

Pomôžeme vám s výberom a inštaláciou
všetkého potrebného od nevyhnutnej
infraštruktúry po celý systém až do
sfinalizovania connect: solution.
Ak sa vyskytnú nejaké otázky počas
prebiehajúcich operácií, Linde špecialisti
sú tu na to, aby vám pomohli.

Pre viac informácií kontaktujte:
linde@linde-mh.sk
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Aplikácia
Kontrola vozidla cez smartfón
Zjednodušuje kontrolu vozidiel pred každou
zmenou a v rovnakom čase robí efektívnu
prístupovú kontrolu – s pomocou predprevádzkovej kontrolnej aplikácie a connect:ac
predprevádzkovej kontrolnej funkcie.

Doplnenie smartfónového checklistu
zaistí, že vozidlo môže byť naštartované
len keď prebehla kontrola a vozidlo
je prevádzky schopné. Poškodenia
alebo iné anomálie môžu byť
zaznamenané s fotkou a ihneď
reportované flotilovému manažérovi.

Konfigurátor checklistu umožnuje manažérovi
flotily jasne definovať požadované otázky
na stav vozidla podľa požiadaviek na prácu
alebo miesto. Taktiež je možné špecifikovať
kedy je kontrola úspešne prevedená
a vozidlo môže byť naštartované podobne
ako podmienky, za ktorých sa vozidlo zastaví
alebo vyžaduje fotografiu pre dokumentačné
účely.

→→ Zlepšená bezpečnosť v priestore firiem.
→→ Automatické emailové správy
checklistových výsledkov v reálnom čase
→→ Fotografický záznam poškodenia vozidiel
alebo iných anomálií
→→ Pravidelné prehliadky stavu vozidiel
→→ Voľne definované požiadavky
→→ Je možné zaznamenávanie otázok
a odpovedí pre ďalšiu analýzu
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Hardvér
Naučíme váš vozík rozprávať
Rôzne connect: hardvérové komponenty sú mostom medzi vašou flotilou, databázou
a connect: softvérom. Zbierajú a prenášajú kontrolné dáta zo snímačov alebo slúžia
ako elektronický spínač zapaľovania. Naše hardvérové komponenty môžu byť objednané
hneď s novým vozidlom alebo ako dodatočný montážny balík.

2

3

1

connect:data unit
dátová jednotka (CDX)

connect:access unit
prístupová jednotka (CAM)

Dátová jednotka (CDX) zaznamenáva
dáta z vozidla a prenáša ich do Linde
„cloud“-u cez mobilnú sieť. Takisto môže
vysielať späť príkazy do kontrolných
prvkov vozidla. Jednotka taktiež sťahuje
aktualizácie firmwaru a prídavných
funkcií cez mobilnú sieť. Dodatočná
montáž connect dátovej jednotky je
ľahká a zaberie veľmi málo času.

Jednotka je priamo spojená s kontrolnými prvkami vozidla a je ihneď schopná
prevádzky.

1

2

3

Connectivity retrofit kits

Jednotka Access (CAM) je dostupná
v dvoch rozličných verziách: vodiči sa
môžu prihlásiť k vozidlu buď osobným
PIN-om alebo použitím RFID čipu.
Dáta vozidla ako záznamy nárazov sú
vysielané do SyncPointov cez Bluetooth.
Táto jednotka je tiež dostupná ako retrofit
riešenie.

Elektronický kľúč

Elektronická
predprevádzková kontrola

Elektronické sledovanie
poškodení

Digitálna
prihlasovacia
kniha vodiča

Digitálne analýzy

Digitálne sledovanie stavu
Batérie

Automatické
vysielanie chybových
kódov

Connected Solutions
Internet:

www.linde-mh.sk

Adresa:

linde@linde-mh.sk

Dodatočné montážne sady
Nie je časť vašej flotily vybavená vami vybratou prenosovou technológiou?
Potom je ju ľahké vybaviť bezdrôtovou dátovou komunikáciou s vhodnou
retrofit sadou pre Bluetooth, Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Linde Material Handling
Slovenská republika s.r.o.,
Nozdrkovce 1798, 911 01 Trenčín
Telefón: 00421 32 74 609 14
www.linde-mh.sk
linde@linde-mh.sk
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