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Połącz urządzenie TX-GO z aplikacją
dla kierowcy TX-SMART

TX-GO
Zawsze podłączony do Twoich ciężarówek

TX-SMART dla TX-GO to połączenie aplikacji dla kierowcy
TX-SMART z komputerem pokładowym TX-GO w jednym samochodzie dostawczym lub w jednej ciężarówce. TX-SMART jest
przeznaczoną dla kierowcy aplikacją, którą instaluje się na urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Android. Dzięki swoim
specyficznym cechom, oba produkty zbierają różne rodzaje danych, które w idealny sposób się uzupełniają. TX-SMART obsługuje komunikację z kierowcą i codzienne działania wykonywane
poza kabiną, podczas gdy TX-GO odpowiada za przesyłanie poufnych danych firmowych (zewnętrznych). Oba strumienie informacji są w inteligentny sposób łączone przez oprogramowanie
back office TX-CONNECT.

Aplikacja dla kierowcy przeznaczona do instalacji na
palmtopach klasy przemysłowej lub smartfonach

Komunikacja pomiędzy kierowcą a bazą

Obsługa działań wykonywanych poza kabiną

CZY JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI PEŁNYM ROZWIĄZANIEM OBC?
TX-SKY jest naszym montowanym na stałe komputerem pokładowym z intuicyjnym interfejsem kierowcy. Więcej informacji
można znaleźć na witrynie www.transics.com.
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Czym jest TX-GO?

Jak należy korzystać z TX-GO?

TX-GO jest niezależnym od platformy ciężarówki, pozbawionym wyświetlacza komputerem pokładowym, przeznaczonym do zainstalo-

Integracja TX-GO z platformą TX-CONNECT daje rozszerzone możliwości back office: obok śledzenia w czasie rzeczywistym pozycji,

wania pod deską rozdzielczą. Jest on podłączony do cyfrowego tachografu ciężarówki, pozwalając na śledzenie aktywności pojazdu w

statusu kilometrażu i aktywności tachografu, komputer TX-GO umożliwia zdalny odczyt pamięci masowej i karty kierowcy oraz stałe

czasie rzeczywistym, (zautomatyzowane) zarządzanie działaniami oraz zdalny odczyt pamięci masowej i karty kierowcy. Komputer TX-GO

monitorowanie jego stylu jazdy.

może być podłączony do szyny CAN pojazdu, pozwalając na monitorowanie zużycia paliwa, raportowanie (trendów) i ocenianie kierowcy.
TX-GO, zintegrowany z potężnym oprogramowaniem TX-CONNECT typu „back office”, jest bezpieczną bramą pozwalającą na monitorowanie danych floty w czasie rzeczywistym.

KOMPUTER POKŁADOWY
BEZ INTERFEJSU KIEROWCY

PODŁĄCZENIE DO

STAŁA, BEZPIECZNA BRAMA

CYFROWEGO TACHOGRAFU

DLA DANYCH CIĘŻARÓWKI

I SZYNY CAN

I KIEROWCY

Dlaczego warto skorzystać z TX-GO?

AKTUALIZACJE POZYCJI, GEOFENCING,

ŚLEDZENIE STATUSU AKTYWNOŚCI

TRASY HISTORYCZNE

TACHOGRAFU W CZASIE RZECZYWISTYM

WGLĄD W CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU

ZDALNY ODCZYT PAMIĘCI

KIEROWCY W CZASIE RZECZYWISTYM

MASOWEJ I KARTY KIEROWCY

RAPORTY NA TEMAT

MONITOROWANIE

ZUŻYCIA PALIWA

STYLU JAZDY

TX-GO jest doskonałym komputerem pokładowym dla firm, które chcą więcej niż tylko znać pozycję swoich ciężarówek i rekonstruować
ich trasy. System nie wymaga bezpośredniego kontaktu z kierowcą.

Ekonomiczne rozwiązanie OBC

Łatwa instalacja, zdalna
konfiguracja i wsparcie

Zgodny i stały przepływ danych
o krytycznym znaczeniu dla
firmy

Praca 24/7 w środowisku
przemysłowym

Integracja z platformą
TX-CONNECT

