1505

Zkombinujte TX-GO s aplikací
pro řidiče TX-SMART

TX-GO
Vždy propojený s vašimi nákladními vozidly

TX-SMART for TX-GO kombinuje aplikaci pro řidiče TX-SMART
s palubním počítačem TX-GO v jednom dodávkovém nebo nákladním automobilu. TX-SMART je aplikace pro řidiče, která běží
na přístroji Android. Díky svým specifickým vlastnostem oba přístroje zachycují různé typy informací, které se vzájemně dokonale doplňují. TX-SMART podporuje komunikaci řidiče a každodenní činnosti mimo kabinu; TX-GO se stará o bezpečný přenos
firemních údajů z (periferních zařízení) vozidel. Oba informační
toky jsou chytře integrovány do jediného přehledu v rámci kancelářské platformy TX-CONNECT.

Aplikace pro řidiče, která je vhodná pro robustní PDA
nebo smartphony

Komunikace mezi řidičem a domovskou základnou

Podpora činností mimo kabinu

MÁTE ZÁJEM O KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ?
TX-SKY je náš pevně namontovaný palubní počítač s intuitivním
rozhraním řidiče. Více informací najdete na www.transics.com.

TRANSICS INTERNATIONAL BVBA
Ieper Business Park - Zone K - Ter Waarde 91 - 8900 Ieper - Belgie
Tel +32 (0)57 34 61 71 - Fax +32 (0)57 34 61 70
www.transics.com - info@transics.com

Co je TX-GO?

Jak používat TX-GO?

TX-GO je na nákladním vozidle nezávislý palubní počítač bez displeje, který je navržen pro instalaci pod přístrojovou deskou. Je propojen

Integrace TX-GO s TX-CONNECT vede k přidaným schopnostem kancelářského softwaru: sledování pozic, kilometrů a činnosti tachografu

s digitálním tachografem nákladního vozidla, což umožňuje sledování aktivity tachografu v reálném čase, (automatizované) řízení činnos-

v reálném čase, TX-GO umožňuje stahování velkokapacitní paměti a karty řidiče na dálku a neustálé monitorování řidičského stylu řízení.

ti a stahování velkokapacitní paměti a karet řidičů na dálku. TX-GO lze (volitelně) propojit s CAN bus, což umožní řídit spotřebu paliva,
podávat zprávy (o trendech) a hodnotit řidiče. TX-GO je zaintegrován do výkonné kancelářské platformy TX-CONNECT a představuje
zabezpečenou přenosovou bránu údajů o vozovém parku a umožňuje sledování vozového parku v reálném čase.

PALUBNÍ POČÍTAČ BEZ ROZ-

PROPOJENÍ S DIGITÁLNÍM

HRANÍ ŘIDIČE

TACHOGRAFEM A CAN BUS

AKTUALIZACE POZICE, GEOFENCING,

SLEDOVÁNÍ STAVU AKTIVITY

HISTORICKÉ TRASY

TACHOGRAFU V REÁLNÉM ČASE

POHLED NA DOBY ŘÍZENÍ A DOBY

STAHOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ PAMĚ-

ODPOČINKU V REÁLNÉM ČASE

TI A KARET ŘIDIČE NA DÁLKU

PERMANENTNÍ ZABEZPEČENÁ
PŘENOSOVÁ BRÁNA NÁKLADNÍHO
VOZIDLA A ÚDAJŮ ŘIDIČE

Proč používat TX-GO?
TX-GO je dokonalým palubním počítačem pro společnosti, které chtějí dělat více, než jen přesně určit polohu svých nákladních vozidel a
rekonstruovat trasy, přesto ve skutečnosti nevyžadují osobní interakci se svými řidiči.

„Low-entry“ řešení

Snadná instalace, konfigurace a
podpora na dálku

Důsledný a neustálý tok
komunikace s údaji, které mají
pro společnost zásadní význam

24/7 využití

Integrace s platformou
TX-CONNECT

REPORTY O SPOTŘEBĚ

MONITOROVÁNÍ

PALIVA

ŘIDIČSKÉHO STYLU

