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Zkombinujte TX-SKY s aplikací
pro řidiče TX-FLEX

TX-SKY
Propojte svůj vozový park s domovskou základnou

TX-FLEX je mobilní přídavné zařízení k palubnímu počítači
TX-SKY. Jedná se o aplikaci pro řidiče, která běží na přístroji Android. TX-FLEX usnadňuje veškeré činnosti řidiče mimo kabinu
nákladního vozidla: skenování čárových kódů, přenos fotografií, digitální podpisy a připomínky zákazníků, informace o paletách a hlášení problémů. Data jsou prostřednictvím Bluetooth
synchronizována s TX SKY a zasílána do kancelářské platformy
TX-CONNECT k dalšímu zpracování.

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

Přídavné zařízení k palubnímu počítači

Podpora činností mimo kabinu

Spojení Bluetooth a GPRS

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-SKY?

Jak používat TX-SKY?

TX-SKY je napevno namontovaný palubní počítač s dotekovou obrazovkou. Je plně integrován do našeho kancelářského softwaru TX-

TX-SKY pomáhá řidičům vykonávat jejich každodenní činnosti a dosahovat jejich destinací snadno a včas. SKY technologie minimalizuje

-CONNECT a standardně propojen s CAN bus vozidla a s tachografem. TX-SKY zaznamenává veškeré informace o řidiči a nákladním

veškerou administrativní zátěž, takže řidiči se mohou maximálně soustředit na bezpečný a ekologický transport.

vozidle, stejně jako data z jiných zdrojů jako jsou snímače teploty a skenery dokumentů. Jako zabezpečená brána TX-SKY umožňuje řidiči
a dispečerovi výměnu informací v reálném čase.

SPOLEHLIVÝ SPOLUJEZDEC

ZABEZPEČENÁ BRÁNA S
ÚDAJI O VOZOVÉM PARKU

NAVIGACE NÁKLADNÍHO

REGISTRACE ČINNOSTI

VOZIDLA A PLÁNOVÁNÍ TRASY

SPECIFICKÉ PRO DANOU FIRMU

DVOUSMĚRNÉ

POHLED NA ČAS STRÁVENÝ

TEXTOVÉ ZPRÁVY

NA SILNICI V REÁLNÉM ČASE

STRUKTUROVANÉ

ASISTENCE ŘIDIČSKÉHO

4ÚROVŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ

STYLU

KOMUNIKAČNÍ KANÁL MEZI
ŘIDIČEM A DOMOVSKOU
ZÁKLADNOU

Proč používat TX-SKY?
TX-SKY stanovuje standard v oblasti telematického hardwaru vozového parku. Na základě vysoce výkonné platformy zajišťuje jeho rozhraní stylu tablet nejlepší možnou uživatelskou zkušenost. Snadná instalace formou zapojit a pustit zaručuje nízké celkové náklady za
vlastnictví.

Snadná instalace, konfigurace a
podpora na dálku

Intuitivní uživatelské rozhraní

Silný procesor a rozsáhlá
interní paměť

Nástroj budoucnosti pro řidiče

Integrace s platformou
TX-CONNECT

