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Kombinera TX-GO
med förarappen TX-SMART

TX-GO
Med Transics är du alltid uppkopplad mot dina lastbilar

TX-SMART till TX-GO kombinerar förarappen TX-SMART med fordonsdatorn TX-GO i ett och samma fordon. TX-SMART är en app
för förare med Android-enheter. Tack vare TX-SMART och TXGO:s specifika egenskaper kan de båda enheterna tillsammans
fånga olika slags kompletterande information. TX-SMART stödjer
förarkommunikation och dagliga föraraktiviteter utanför hytten
– TX-GO hanterar överföring av företagskänslig fordonsdata. Informationen från båda enheterna är dessutom smart integrerade i backoffice-systemet TX-CONNECT.

Förarapp som passar robusta handdatorer och smarta
mobiltelefoner

Kommunikationskanal mellan föraren och kontoret

Stöd för föraraktiviteter utanför hytten

ÄR DU INTERESSERAD AV EN KOMPLETT
FORDONSDATORLÖSNING?
TX-SKY är vår fast monterade fordonsdator med intuitivt förargränssnitt. Mer information finns på www.transics.com.

TRANSICS SVERIGE
Box 3 - 71421 Kopparberg - Sverige
Tel +46 (0)580 80707 - Fax +46 (0)580 71318
www.transics.com - info@transics.com

Vad är TX-GO?

Hur använder man TX-GO?

TX-GO är en fordonsdator utan display som installeras bakom instrumentbrädan och fungerar på alla lastbilar oavsett märke. Tack vare

I och med att TX-GO är integrerat med TX-CONNECT får ni tillgång till värdefull information såsom: positionering, hastighet och färdskriv-

att den är kopplad till bilens digitala färdskrivare får ni både uppföljning av färdskrivaraktiviteter i realtid, aktivitetshantering och fjärrned-

araktivitet i realtid, fjärrnedladdning av både massminne och av förarkort samt en överblick över respektive förares körstil.

laddning av minne och förarkort. TX-GO kan också kopplas till CAN-bussen (valfritt) och kan på så vis även användas för bränslehantering,
(trend-) rapportering och poängräkning av förare. TX-GO integreras med det kraftfulla backoffice-systemet TX-CONNECT vilket gör TX-GO
till en säker kanal för fordonsddata och uppföljning i realtid.

FORDONSDATOR UTAN FÖR-

KOPPLAS TILL DIGITAL

SÄKER KANAL FÖR

ARGRÄNSSNITT

FÄRDSKRIVARE OCH CAN-BUSS

FORDONS- OCH FÖRARDATA

Varför använda TX-GO?

POSITIONSUPPDATERINGAR,

ÖVERVAKNING AV

GEOFENCING, HISTORISKA RUTTER

FÄRDSKRIVARAKTIVITET I REALTID

ÖVERVAKNING AV KÖR-

FJÄRRNEDLADDNING AV BÅDE

OCH VILOTIDER I REALTID

MASSMINNE OCH FÖRARKORT

TX-GO är den perfekta fordonsdatorn för företag som vill kunna göra mer än att efterkonstruera rutter och se var deras fordon befinner
sig utan att de behöver ha direktkontakt med föraren.

Enkel fordonsdatorlösning

Enkel installation,
fjärrkonfigurering och support

Konsekvent och konstant flöde
av kritisk data

Klarar att användas dygnet runt
i industriell miljö

Integrerat med TX-CONNECT

RAPPORTERING AV
BRÄNSLEFÖRBRUKNING

ÖVERVAKNING AV KÖRSTIL

