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Aangepaste services volgens
uw specifieke behoeftes

TRAILER- EN ASSETOPLOSSINGEN
Volg uw trailers, assets en goederen van dichtbij

TX-TRAILERGUARD
TX-TRAILERGUARD is een state-of-the-art telematicaoplossing die de expertise van WABCO en Transics bundelt. De
robuuste, oplaadbare en krachtige tracer werkt als een realtime communicatiehub tussen de trailer en de backoffice.
TX-TRAILERGUARD gaat aan de slag met data van (1) alle belangrijke merken van trailer-EBS- en koelwagensystemen, (2)
verschillende randapparaten en sensoren (bijv. temperatuursensoren, deursluitsysteem) en (3) de beschikbare rem-,
stabiliteits-, efficiëntie- en veiligheidscontrolesystemen van WABCO.
TX-TRAILERGUARD helpt u om alle informatie rond de truck, de chauffeurs en de trailer te visualiseren en te verwerken in
één enkel backofficeplatform, zodat u uw vlootbeheer naar een nieuw niveau tilt. Het resultaat? U bespaart kosten (minder
boetes, pannes en onderhoud), iedereen werkt efficiënter, chauffeurs verbeteren hun rijstijl, elke onderhoudsbeurt kan
perfect worden ingepland, u werkt milieuvriendelijker én uw trucks zijn veiliger onderweg.

TX-GEO
Deze autonome tracer herkent en lokaliseert uw trailers en assets. Verschillende keren per dag ontvangt u posities,
zodat u weet welke trailers onderweg of ongebruikt zijn. De mogelijkheid bestaat om de temperatuurcondities van de
lading op te volgen. De tracer is snel, eenvoudig en discreet monteerbaar. Het is een robuust instrument, bestand tegen
ruwe omgevingen, en blijft dankzij een krachtige batterij tot 4 jaar actief.

TX-TRACE
Met een frequente positieweergave, zowel bij rijden als bij stilstand, bekomt u meer gedetailleerde info rond de
afgelegde trailerroute, zodat u deze nauwkeurig kunt reconstrueren en een vermoedelijke aankomsttijd kunt inschatten.
Op basis hiervan verzekert u correcte kilometergebaseerde facturen van uw onderaannemers. Bovendien kunt u de
temperatuurcondities van de lading opvolgen en het openen en sluiten van de deuren monitoren. Indien gekoppeld met
de truck, laadt de tracer op. Als de trailer losgekoppeld is, blijft hij verschillende weken op batterij werken.
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Wat zijn trailer- en assetoplossingen?
trailers en assets. Dankzij de koppeling met de randapparatuur van uw trailers (EBS-systeem, deurcontacten, temperatuursensoren,

Hoe trailer- en assetoplossingen
gebruiken?

koeleenheid of datalogger) en een naadloze integratie in het krachtige TX-CONNECT-backofficeplatform vormen de tracers een echte

Van zodra de tracers in de trailer zijn geïnstalleerd, beginnen ze in realtime te communiceren met het TX-CONNECT-backofficeplatform.

Transics’ trailer- en assetoplossingen zijn een familie trailertracers die uiteenlopende functionaliteiten aanbieden, op maat van uw

totaaloplossing voor voertuigen, trailers, chauffeurs en cargo.

TRAILER-, ASSET- EN GOEDERENDATA, IN REALTIME

De planners kunnen meteen nauwgezet opvolgen wat er gebeurt onderweg.

CONNECTIE MET TRAILER-
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Waarom trailer- en assetoplossingen
gebruiken?

POSITIES, STATUS, GEOFENCING

HISTORISCHE ROUTES

TRAILER EBS-MONITORING

TEMPERATUURMONITORING

TRAILERPRESTATIES

VEILIG RIJDEN

De trailer- en assetoplossingen helpen u om de meest uiteenlopende gegevens rond de truck, de chauffeur en de trailer slim te visualiseren en te verwerken, in één enkel backofficeplatform. Van simpele track- en tracefunctionaliteit tot uitgebreide technische EBS-data:
de trailertracers bieden u toegang tot alle mogelijke informatie, zodat al uw noden rond trailerbeheer moeiteloos worden ingelost.

Minder kosten (boetes, panne,
onderhoud)

Doorgedreven efficiëntie

Betere rijstijl

Onderhoud perfect inplannen

Milieuvriendelijker

Meer veiligheid op de weg

