
Cargofleet- ja ITMS-palveluiden avulla
hallitset kuljetuksia ja kuljetuskalustoa

 

 



Tarvittava tekniikka ja 
palveluiden räätälöinti

Kun ajoneuvo halutaan liittää Cargofleet-järjestelmään, 
määritellään aluksi ne toiminnot, joita halutaan seurata. Samassa 
yhteydessä kirjataan mahdollisen perävaunun tekniset tiedot 
ITMS-järjestelmään. 

Ajoneuvotyypistä riippuen (pakettiauto, kuorma-auto ja/tai 
perävaunu) siihen asennetaan telematiikkayksikkö ja halutut anturit. 
Telematiikkayksikön ja ajoneuvon eri ominaisuuksia seuraavien 
anturien sijoitus ja kytkentä tapahtuu asiantuntevan korjaamon 
toimesta. 

Palvelu kytketään käyttöön ja voit seurata kuljetuskalustoasi yhden 
käyttöliittymän kautta tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. 

Yhdistämällä Cargofleet-telematiikan keräämä käyttötieto perä-
vaunuista tehtyyn tekniseen tietokantaan (ITMS) saadaan tietoa, 
jota hyödyntämällä on mahdollista automatisoida monia kaluston 
huoltoon ja korjaukseen liittyviä suunittelutoimenpiteitä. Jo nyt 
käytössäsi ovat huoltohistoria, huolto- ja katsastusmuistutukset.

 Määritellään 
 seurattavat toiminnot

 Ajoneuvoon asennetaan  
 telematiikkayksikkö 
 ja anturit

 Palvelu 
 kytketään käyttöön

DoorMonitor
Kuormatilan valvonta
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

EcoResponse
Ajotapaseuranta
Kuorma- ja pakettiautot

TachoInfo
Ajopiirturitiedon siirto
Kuorma- ja pakettiautot

FuelMonitor
Lämmönsäätölaitteen 
polttoaineseuranta
Perävaunut

TempRecorder
Lämpötilatallennin 
EN 12830-mukaisesti
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

TruckNavi
Navigointi, rajoitukset ja 
liikennetiedot, saapumisajat
Kuorma- ja pakettiautot

TireMonitor
Rengaspaineiden ja  
-lämpötilan seuranta
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

BrakePadMonitor
Jarrupalojen seuranta (tulossa)
Perävaunut

TempMonitor
Lämmönsäätölaitteen seuranta
Kuorma- ja pakettiautot, perävaunut

Toiminnot
valikoima päivittyy jatkuvasti

Ota yhteyttä myyntiin ja varaa aika henkilökohtaiseen Cargofleet-esittelyyn.
Saat samalla tuoreimmat tiedot järjestelmän tämän hetkisistä mahdollisuuksista.



Hallitse kuljetuskalustoa 
  — hillitse kustannuksia
Laatua ja turvallisuutta
Cargofleetin avulla kuljetuksen ja ajoneuvokaluston seuranta ja 
raportointi on mahdollista reaaliajassa, yhden käyttöliittymän 
kautta. Mahdollistat uutta joustavuutta omassa toiminnassasi, 
kun tiedät tarkalleen mikä on kuljetuksen — ja kuljetuskaluston 
— tilanne.

Tehoa ja tuottavuutta
Ajettujen tonnikilometrien seuranta, tyhjien ja kuormattujen 
ajojen erittely sekä perävaunukohtaiset käyttötaparaportit 
tehostavat kaluston käyttöä. Erilliset kirjaukset mm. työaika-
seurantajärjestelmiin vähenevät, kun tarvittava tieto on saata-
villa Cargofleet-raportointityökalujen avulla. 

Säästöä ja kannattavuutta
Voit analysoida kuljettajien ajotapaa tai kaluston kuntoa. 
Esimerkiksi rengaspaineseurannan avulla voit säästää ren-
gas- ja polttoainekuluissa ja hyötyä heti. Tulevien huoltojen tai 
tarvittavien korjausten ennakointimahdollisuus ja optimointi 
parantaa kaluston käyttöastetta.

Cargofleet-järjestelmä täyttää TAPA, ADR- ja EN12830 
-standardit, joten erillisiä järjestelmiä ei näiltä osin enää tarvita.
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Luotettavat tekniset ratkaisut ja laaja valikoima palveluita


