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Combineer met de
TX-FLEX-chauffeursapp

TX-SKY
Uw vloot perfect gekoppeld aan de backoffice

TX-FLEX is een mobiele add-on voor de TX-SKY-boordcomputer. De chauffeursapplicatie, die op een Android-toestel draait,
ondersteunt alle chauffeursactiviteiten buiten de cabine: barcodes scannen; foto’s, digitale handtekeningen, klantenfeedback en palletinformatie doorsturen en problemen rapporteren. De data worden via Bluetooth gesynchroniseerd met de
TX-SKY-boordcomputer en naar het TX-CONNECT-backofficeplatform gestuurd voor verdere verwerking.

Chauffeursapp geschikt voor robuuste PDA’s of
smartphones

Add-on voor een boordcomputer

Ondersteunt activiteiten buiten de cabine

Bluetooth- en GPRS-verbinding
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Wat is TX-SKY?

Hoe TX-SKY gebruiken?

TX-SKY is een vaste boordcomputer met touchscreen. Het toestel is volledig geïntegreerd in uw TX-CONNECT-backofficesoftware en

TX-SKY ondersteunt chauffeurs in hun dagelijkse activiteiten en helpt hen om hun bestemming gemakkelijk en op tijd te bereiken. De

standaard verbonden met de CAN-bus en tachograaf van het voertuig. Zo registreert TX-SKY alle chauffeurs- en truckinformatie, evenals

SKY-technologie reduceert de administratieve rompslomp, zodat chauffeurs maximaal kunnen focussen op hun opdracht: hun ladingen

de data van andere bronnen zoals temperatuursensoren en documentenscanners. Als een beveiligde gateway helpt TX-SKY de chauf-

op een veilige en milieuvriendelijke manier vervoeren.

feur en de dispatcher om vlot, in realtime, informatie met elkaar uit te wisselen.
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Waarom TX-SKY gebruiken?

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE (SMS)

REAL-TIME ZICHT
OP UREN

TX-SKY zet een nieuwe standaard in vlootbeheer. Door een bijzonder performant platform te combineren met een interface in tabletstijl
garandeert de boordcomputer de best mogelijke gebruikerservaring. Dit gebruiksgemak, evenals de plug-en-play-installatie, verzekeren
een lage “total cost of ownership”.

Gemakkelijke installatie;
configuratie en support op
afstand

Intuïtieve gebruikersinterface
GESTRUCTUREERDE PLANNING
Krachtige processor en
uitgebreid intern geheugen

Toekomstgerichte
chauffeurstool

Integratie met het
TX-CONNECT-platform
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