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Combineer TX-GO
met de TX-SMART-chauffeursapp

TX-GO
Altijd verbonden met uw trucks

TX-SMART for TX-GO combineert de TX-SMART-chauffeursapp,
die draait op Android-toestellen, met de TX-GO-boordcomputer
die in een bestelwagen of truck is geïnstalleerd. Door hun
specifieke eigenschappen capteren beide toestellen andere
soorten data die elkaar perfect aanvullen: terwijl TX-SMART de
chauffeurscommunicatie en de dagelijkse activiteiten buiten
de cabine ondersteunt, zorgt TX-GO voor de overdracht van
bedrijfsveilige voertuiggegevens (of data van randapparatuur)
naar de backoffice. Beide informatiestromen verschijnen perfect
geïntegreerd in de TX-CONNECT-backofficesoftware.

Chauffeursapp geschikt voor robuuste PDA’s of
smartphones

Communicatie tussen de chauffeur en de backoffice

Ondersteunt activiteiten buiten de cabine

U WILT LIEVER EEN MEER UITGEBREIDE OPLOSSING?
TX-SKY is een vaste boordcomputer met intuïtieve chauffeursinterface. Lees er alles over op www.transics.com
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Wat is TX-GO?

Hoe TX-GO gebruiken?

TX-GO is een truckonafhankelijke boordcomputer zonder display die achter het dashboard gemonteerd wordt. Door de koppeling met

Dankzij de integratie van TX-GO met TX-CONNECT worden tal van interessante backofficetoepassingen mogelijk. Zo volgt u met TX-GO

de digitale tachograaf van het voertuig kunt u in realtime de status van activiteiten op de tachograaf opvolgen, (automatisch) activiteiten

vlot de posities van uw trucks op, de gereden kilometers en de status van activiteiten op de tacho, allemaal in realtime. U kunt ook het

beheren en het massageheugen en de chauffeurskaarten op afstand downloaden. Kiest u voor een koppeling met de CAN-bus, dan mo-

massageheugen en de chauffeurskaarten op afstand downloaden. En u houdt nauwgezet de rijstijl van uw chauffeurs in de gaten.

nitort u ook moeiteloos het brandstofverbruik, maakt u (trend)rapporten en volgt u chauffeursscores op. Dankzij de integratie met het
krachtige TX-CONNECT-backofficeplatform biedt TX-GO veilig toegang tot vlootgegevens, zodat u al uw trucks in realtime kunt opvolgen.
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Waarom TX-GO gebruiken?
TX-GO is de ideale oplossing voor bedrijven die niet meteen behoefte hebben aan persoonlijke interactie met de chauffeurs, maar toch
meer willen doen dan hun voertuigen lokaliseren en routes reconstrueren.

Laagdrempelige
boordcomputeroplossing

Vlotte installatie, configuratie
en support op afstand

Consistente, continue
communicatieflow van
bedrijfskritische gegevens

24/7 gebruik in industriële
omgevingen

Integratie met TX-CONNECTplatform
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